REGISTRO DE CANDIDATURA PARA RECONHECIMENTO
Questionário Preliminar
1. Nome atual da instituição

2. Nome da instituição mantenedora (se houver)

3. Data de fundação da instituição
/

/

4. Data de afiliação à AETAL

.

/

5. Igreja ou denominação a que pertence a instituição

/

.

( ) Interdenominacional

6. Endereço completo (se houver Caixa Postal, indicar o CEP da mesma)

7. Cidade

8. CEP

10. Endereço para correspondências
( ) O mesmo acima
( ) Outro:

11. Fones fixos

12. Fones celulares

13. E-mail de quem acompanhará o processo de Reconhecimento

14. Administradores (Anexar uma lista com os nomes e a formação profissional de cada um)
15. Corpo Docente (Anexar uma lista com os nomes e a formação acadêmica de cada um)
16. Nome e formação adadêmica do Bibliotecário

9. UF

17. Número de Volumes na Biblioteca

18. Número de assinatura, periódicos, revistas

19. Verba anual para desenvolvimento de Biblioteca

18. Cursos oferecidos pela instituição
Médio em Teologia

Duração:_________________

Créditos:________

( ) Presencial

( ) EAD

Bacharel

Duração:_________________

Créditos:________

( ) Presencial

( ) EAD

Especialização:______________________________________________

( ) Presencial

( ) EAD

Mestrado

( ) Presencial

( ) EAD

( ) Presencial

( ) EAD

( ) Presencial

( ) EAD

( ) Presencial

( ) EAD

( ) Presencial

( ) EAD

Duração:__________________

Créditos:________

Área de Concentração:________________________________________
Doutorado

Duração:__________________

Créditos:________

Área de Concentração:________________________________________
Outros:
1._________________________________________________________
Duração:__________________

Créditos:________

2._________________________________________________________
Duração:__________________

Créditos:________

3._________________________________________________________
Duração:__________________

Créditos:________

20. Corpo discente
Quantidade de alunos na fundação: ______

Quantidade de alunos atual: ______

Quantidade de formandos até hoje: ______

Quantidade de turmas de formandos: ______

Pré-requisitos para a seleção de alunos: __________________________________________________________

22. Propósito da instituição

22. Objetivos educacionais

23. Descrever como funciona a administração da Instituição (incluir organograma)

23. Descrever as instalações da instituição, incluindo administração, salas de aula, biblioteca, auditório, etc.

I. QUESTÕES IMPORTANTES:
As respostas às questões abaixo devem significar o resultado de um consenso da Diretoria da Instituição.
1.

Por que a Instituição tomou a decisão de solicitar reconhecimento pela AETAL?

2.

A Instituição está de acordo com os Padrões especificados no Manual de Reconhecimento da AETAL (pp17-35)?

3.

A Instituição está disposta a submeter-se aos Procedimentos para Reconhecimento regulamentados pelo Manual de
Reconhecimento da AETAL (pp7-15)?

4.

A Instituição afirma estar em condições de atingir os Padrões de Reconhecimento da AETAL dentro do período de 4
anos a partir de seu registro oficial como candidata ao reconhecimento?

5.

Mencionem os pontos fortes e fracos nas principais áreas da Instituição em relação aos Padrões de Reconhecimento da
AETAL.

6.

Avaliem os pontos fracos e problemas nas principais áreas da Instituição em relação aos Padrões de Reconhecimento
da AETAL, e considerem se será possível resolvê-los dentro do período de 4 anos.

7.

Se houver algum problema importante que a Instituição enfrenta, favor relatar em folha anexa.

II. TAXAS DE RECONHECIMENTO:
Conforme resolução provisória da Diretoria da AETAL, são as seguintes as taxas do Processo de Reconhecimento:
Taxas

Nível I
Secundário
1, 2, 3

Nível II
Universitário
1, 2

Nível III
Pós-Graduação
1, 2, 3

Registro

US$ 75,00

US$ 100,00

US$ 150,00

Candidatura

US$ 35,00

US$ 50,00

US$ 75,00

Anual

US$ 35,00

US$ 50,00

US$ 75,00

Observações:
Taxa de Registro:
-

No ato do pedido de Registro a Instituição pagará a taxa referente ao nível de ensino mais elevado.

-

A Instituição será ressarcida de 75% da taxa de Registro se receber parecer desfavorável da AETAL (p7 – item I.D).

Taxa de Candidatura:
-

A Instituição pagará a taxa anual de candidatura durante o período em que permanecer como candidata (até 4 anos).

-

A taxa de candidatura será cobrada com base no nível de ensino mais elevado oferecido pela Instituição, acrescida de
US$ 35,00 por cada nível adicional.

Taxa Anual:
-

Após o reconhecimento oficial a Instituição começará a pagar a taxa anual de reconhecimento.

Não serão cobradas taxas de visita, no entanto, as despesas da visita correrão por conta da Instituição (passagens,
hospedagem, alimentação, material, fotocópias).

III. FAVOR ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
1.

Cópia do Estatuto (e Regimento Interno se houver).

2.

Cópia dos Currículos dos cursos oferecidos pela Instituição.

3.

Cópia dos dois últimos relatórios anuais da Instituição, inclusive os financeiros.

4.

Carta da Instituição ou mantenedora concedendo autorização oficial para registro no Processo de Reconhecimento (se
for necessário).

5.

Catálogos e outros materiais que descrevam a Instituição.

3. Responsável pela solicitação
___________________________________

___________________________

Nome do representante oficial da instituição

Assinatura

Enviar este Pedido de Afiliação anexo aos documentos acima para:
AETAL – Setor de Afiliação
Caixa Postal 7030
Campinas (SP)
13076-970

