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EDITAL CPA 01/2022
________________________
CONVOCA O CORPO DISCENTE
DA FACULDADE MESSIANICA,
DOS CURSOS A DISTANCIA,
PARA ELEICAO DE SEUS
RESPECTIVOS
REPRESENTANTES PARA A
CPA - COMISSÃO PROPRIA DE
AVALIAÇÃO.
O Coordenador da CPA - Comissão Própria de
Avaliação, no uso de suas atribuições, baixa o
seguinte
EDITAL
Artigo 1º - Ficam convocados os Discentes dos cursos de Teologia e Pedagogia a distância, da
Faculdade Messiânica, para no período de 12 de setembro a 26 de setembro de 2022, elegerem
seus respectivos Representantes na CPA — Comissão Própria de Avaliação.
Parágrafo único - Os interessados em se candidatar ao cargo de representante devem fazer sua
inscrição no período de 10 de agosto a 09 de setembro de 2022, via formulário Microsoft através
do link enviado por e-mail ao discentes e disponibilizado pelo site da Faculdade Messiânica na área
da CPA, informando o seu interesse em se candidatar ao cargo.
Artigo 2° - Os Discentes poderão votar via formulário Microsoft através do link enviado por e-mail
ao discentes e disponibilizado pelo site da Faculdade Messiânica na área da CPA, no período
disposto no artigo 1º.
Artigo 3° - A apuração dar-se-á no dia 27 de setembro de 2022, às 16 hs, através da plataforma
Teams, através de link enviado a todos os Discentes da Faculdade Messiânica.
Artigo 4° - Na ausência de candidatos, a CPA poderá convidar um representante do respectivo
segmento, indicado por algum dos seus membros, respeitadas as determinações do artigo 2° do
regulamento da CPA.
Artigo 5° - Caso os Representantes eleitos deixem de integrar o corpo discente da Faculdade,
perderão automaticamente a representação.
Parágrafo único - Ocorrendo o disposto no caput, este Órgão baixará novo Edital de Eleição de
Representante para preenchimento da vaga.
Artigo 6° - Dúvidas e casos omissos serão resolvidos no âmbito deste Órgão.
Publique-se e dê-se ciência ao Corpo Discente dos Cursos de Graduação em Teologia e Pedagogia
da Faculdade Messiânica.
São Paulo, 10 de agosto de 2022.
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