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MANUAL DO CANDIDATO

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA

Cursos: administração, direito, enfermagem, fisioterapia, gestão da 
tecnologia da informação, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia.

Mantida pela Instituição Adventista Nordeste Brasileira de Educação 
e Assistência Social.

Rodovia BR 101, Km 197, Estrada de Capoeiruçu, s/n
Caixa Postal 18, Cachoeira–BA. CEP 44.300-000

Telefone: (75) 3425-8000 www.adventista.edu.br

Comissão Organizadora do Processo Seletivo  FADBA 2021.1
Anderson Lima, Eduardo Silva, Katia Vásquez, Lucas Araújo, 

Simone Norbim e Wanderson Fernandes Leal
. 

Coordenação do Processo Seletivo
Eber Liessi
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Alô, como está? Tudo bem? Cheio de planos? Queremos fazer-lhe um convite.
Se você está querendo se preparar numa instituição de ensino que forma pro-
fissionais de alta qualidade, diferenciados por uma conduta ética baseada em 
sólidos valores cristãos, venha para a Faculdade Adventista da Bahia. Aqui é seu 
lugar!

Ou o perfil que você procura em uma instituição de ensino é que forme pastores 
de alta qualidade, diferenciados pela profundidade teológica e apaixonados pelo 
evangelismo e crescimento da igreja, venha para a sede do SALT na Faculdade 
Adventista da Bahia. Aqui é seu lugar!

Nossos formandos são altamente desejados pelo setor público e privado. Isso 
acontece porque nossos estudantes são colocados em estágios desde o início 
da vida acadêmica, e saem na frente quando fazem concursos ou passam pelas 
entrevistas de emprego.

Temos um time dos melhores professores que o conduzirão no aprendizado com 
entusiasmo, consagração e tecnologia. Nossa equipe está composta de professo-
res e pastores muito bem-sucedidos em suas áreas de trabalho, e que decidiram 
ajudar você na caminhada do sucesso. 

Você já está vibrando com a ideia de vir estudar na FADBA? Nós também! Já es-
tamos preparando tudo aqui para a sua chegada!
Aqui se preparam os líderes!

Aguardamos você! Fortes abraços.

Prof. Dr. Eber Liessi
Diretor Geral

Mensagem
DODIRETOR
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A Faculdade Adventista da Bahia localiza-se no município de 
Cachoeira, reconhecida com os títulos “Cidade Heroica” e “Cida-
de Monumento Nacional”.
Mantida pela Instituição Adventista Nordeste Brasileira de Edu-
cação e Assistência Social, a FADBA faz parte da rede mundial 
de educação da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

A origem da Faculdade Adventista da Bahia está ligada à implantação do 
Colégio Adventista da Bahia em 1979.  Até essa data, o IAENE, como ainda 
hoje é carinhosamente conhecido, atuava apenas como um internato e ex-
ternato para o ensino fundamental e médio. Mas em 1987 chegou o Semi-
nário Adventista Latino-Americano de Teologia, trasladado do Educandá-
rio Nordestino Adventista em Pernambuco. A experiência adquirida com 
a operação do curso de teologia inspirou e preparou a instituição para a 
criação de outros cursos superiores já em 1998, como administração, em 
1999, fisioterapia e pedagogia, e assim por diante, até chegar atualmente a 
12 cursos superiores, além de vários programas de pós-graduação. 

A Faculdade Adventista da Bahia é 
uma instituição de ensino da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, alicer-
çada na cosmovisão bíblica, com-
prometida com a obra cristã da 
redenção e a formação integral de 
profissionais competentes para o 
exercício responsável da cidadania 
e o serviço à comunidade. 

Consolidar-se como um cen-
tro universitário adventista 
de excelência na formação de 
líderes missionários e profissio-
nais competentes, por meio de 
métodos de ensino vivenciais, 
centrados em problemáticas 
cotidianas.

INSTITUIÇÃO

HISTÓRIA

MISSÃO VISÃO



6  MANUALDOCANDIDATO

Localização
ECONTATOS

O câmpus da Faculdade Adventista da Bahia localiza-se no Recôncavo Baiano, a 5 
km da sede do município de Cachoeira, a 52 km de Feira de Santana e a 123 km de 

Salvador. A FADBA tem como uma de suas inúmeras vantagens o fácil acesso. Por estar 
praticamente às margens da BR 101, uma rodovia que liga o Brasil de norte a sul pelo 
litoral, a facilidade de locomoção e de chegada é inigualável. A proximidade de Feira 
de Santana, o maior entroncamento rodoviário do Nordeste, reforça ainda mais essa 

vantagem.

ENDEREÇO POSTAL
Faculdade Adventista da Bahia

BR 101, Km 197. 
Caixa Postal, 18 - CEP. 44300-000

Cachoeira – BA

CONTATO
E-mail: processo.seletivo@adventista.edu.br 

Fone: (75) 3425-8000/8041
WhatsApp: (75) 99186-0506

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a quinta das 8h – 11h30 /14h – 17h30

Sexta-feira das 8h-11h30
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AVIÃO OU ÔNIBUS

AEROPORTO DE SALVADOR 
Pegar ônibus, metrô ou táxi até ao 
Terminal Rodoviário de Salvador

TERMINAL RODOVIÁRIO DE SALVADOR 
Tomar qualquer ônibus que passe na 
cidade de Cruz das Almas, via BR-101. 
As melhores empresas para se tomar 
ônibus são: Viação RD, Águia Branca, Jauá 
e Camurujipe. Pode-se pegar também 
ônibus da empresa Santana, com destino a 
cidade de Cachoeira ou São Félix.

TERMINAL RODOVIÁRIO DE FEIRA DE 
SANTANA 
Tomar qualquer ônibus com destino 
à cidade de Cruz das Almas ou São 
Felipe, via BR-101 e descer no KM 197. As 
empresas são Águia Branca e Santana.

VEÍCULO PRÓPRIO

DO RIO DE JANEIRO, VITÓRIA, SUL DA 
BAHIA (BR 101) 
Seguir pela BR-101 e entrar no trevo do km 
197 (entroncamento da empresa Mastrotto 
Brasil). Você entrará na vila de Capoeiruçu. 
Ao chegar no  fim da via de acesso, entre 
à direita. Em 200 metros você estará na 
FADBA (IAENE).

DO INTERIOR DE SÃO PAULO E MINAS 
GERAIS 
Acesso à BR-116, popular Rio-Bahia. A 
partir deste trecho existem duas opções:
1) Ir até Feira de Santana e depois pegar 
a BR-101, em direção ao Sul, entrando 

no trevo do km 197 (entroncamento da 
empresa Mastrotto);
2) Acessos secundários que interligam a 
BR-116 com a BR-101 (entrar na cidade de 
Itatim, passar por Santa Terezinha, Castro 
Alves e chegar à BR 101 por Sapeaçu). Esta 
opção é menos recomendável se viajar de 
noite.

DOS ESTADOS DA REGIÃO CENTRO-
OESTE 
Entrar no estado da Bahia pelo Oeste, 
em direção à cidade de Barreiras (BR- 
020). Após isso, tomar a BR-242 até Feira 
de Santana. OBS: Por esta estrada você 
passará por dentro da Chapada
Diamantina, podendo aproveitar a viagem. 
De Feira de Santana, tomar sentido 
Salvador, entrar na BR-101 sentido sul, 
e entrar no km 197 (entroncamento da 
empresa Mastrotto Brasil).

DE SERGIPE, ALAGOAS, PERNAMBUCO, 
PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE 
Acessar a BR-101, que passa por dentro 
de praticamente todas as regiões 
metropolitanas das capitais destes 
estados. Ao entrar no estado da Bahia, ir 
até o km 197 (entroncamento da empresa 
Mastrotto Brasil).

DO CEARÁ, PIAUÍ, MARANHÃO E 
ESTADOS DA REGIÃO NORTE 
Ir até a cidade de Juazeiro (divisa da Bahia 
com Pernambuco). Pela BR-407, seguir 
até Feira de Santana e tomar a BR-101, 
até o km 197 (entroncamento da empresa 
Mastrotto Brasil).

COMO CHEGAR?
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De 01/10 até 29/10 – cursos em geral e teologia
De 01/10 até 29/10 – cursos em geral processo ENEM

As inscrições eletrônicas serão aceitas das 10h do dia 01 de outubro de 2020 até às 
23h59 (horário de Brasília) do dia 29 de outubro de 2020, em http://www.adventista.
edu.br/processoseletivo  para os candidatos que optarem pela prova escrita, ou até o 
dia 8 de novembro de 2020, para os optarem pelo aproveitamento da nota do ENEM.

Valor
Cursos em geral – Prova          R$ 20,00
Cursos em geral -ENEM           Gratuito
Teologia                                      R$ 50,00

Podendo ser pago através de depósito bancário ou boleto gerado, obedecendo a data 
máxima prevista. Não haverá devolução de taxa paga ao candidato que desistir, e/ou 
não comparecer no dia da prova e/ou entrevista do Processo Seletivo.
O pagamento da inscrição via boleto bancário é confirmado no sistema após o paga-
mento no prazo de um dia útil.
 

INSCRIÇÕES NA PÁGINA DO DO PROCESSO SELETIVO
www.adventista.edu.br/processoseletivo

A inscrição do candidato que apresentar necessidades especiais ou lactantes, que exija 
condições distintas para realizar a prova do Processo Seletivo, deverá ser feita, além do 
processo regular do site, por meio do envio de um requerimento à Comissão Coordena-
dora através do processo.seletivo@adventista.edu.br até o dia 10 de outubro. O formu-
lário para requerimento encontra-se disponível em www.adventista.edu.br/processose-
letivo. Estes casos especiais só poderão ser atendidos no câmpus da FADBA.

*Durante o período de inscrição, o referido link não estará disponível no período das 17h das sextas-feiras 
às 19h dos sábados; (edital)

QUEM PODE SE INSCREVER?
Poderão inscrever-se no Processo Seletivo FADBA 2021.1 candidatos que tenham con-
cluído ou estejam em vias de conclusão do curso de Ensino Médio ou equivalente até 
data prevista para o início das aulas.
 

  

INSCRIÇÕES
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

http://www.adventista.edu.br/vestibular
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ALTERAÇÃO DE DADOS DE INSCRIÇÃO
Em caso de necessidade de alteração de dados de inscrição, os candidatos deverão en-
viar e-mail para processo.seletivo@adventista.edu.br

DO PROCESSO SELETIVO POR MEIO DE APROVEITAMENTO DE NOTA DO ENEM

Poderá realizar a inscrição para o Processo Seletivo Agendado através do  proveita-
mento de nota do ENEM, realizado nos anos 2016, 2017, 2018 ou 2019, o candidato que 
obteve um resultado igual ou superior a 400 (quatrocentos) pontos.
Nesse caso, o Processo Seletivo se dará por avaliação do comprovante de nota do 
ENEM, que deverá ser anexado no ato da inscrição.
O candidato que não participou de nenhuma das edições do ENEM, nos anos acima ci-
tados, deverá submeter-se à realização da prova de vestibular, de acordo com a normas 
do Edital. 

TEOLOGIA

ENTREVISTA PESSOAL PARA CANDIDATOS DE TEOLOGIA 
Dia 08/11/2020, das 8h às 11h30 (horário de Brasília), nos locais indicados no ato da ins-
crição. As entrevistas são feitas por ordem de chegada.
Verificar endereço no cartão de confirmação. 

PROVA OBJETIVA E REDAÇÃO
Dia 08/11/2020, das 14h às 17h (horário de Brasília), nos locais indicados no ato da ins-
crição. Verificar endereço no cartão de confirmação. 

HORÁRIO E TEMPO
O candidato deve comparecer ao local da prova e da entrevista pessoal referencialmen-
te com uma hora de antecedência. O acesso aos locais de prova será permitido até às 
13 horas e 30 minutos (horário de Brasília).
O tempo máximo de prova está estimado em quatro horas. O tempo mínimo de prova 
está estimado em 30min.

PROVAS
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O que
ESTUDAR?

Os candidatos aos cursos de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, 
fisioterapia, gestão de tecnologia da informação, nutrição, odontologia, pedagogia e 
psicologia que não optarem por usar  a nota do ENEM, deverão fazer uma prova escrita 
que contará apenas de uma redação.

A prova de Redação busca avaliar a habilidade do candidato no emprego de recursos 
que são necessários à produção de textos pertencentes a diferentes gêneros discursi-
vos.

O QUE O CANDIDATO DEVE DOMINAR 
• Dissertação argumentativa: fato e demonstração, argumento e inferência, relações 
lógicas; 
• Temas atuais, polêmicos, pitorescos ou presentes na mídia;

DATA E HORÁRIO DA PROVA ESCRITA 
(PARA OS QUE NÃO OPTARAM POR APROVEITAR A NOTA DO ENEM)

Ver datas no edital Art. 8° (www.adventista.edu.br/processoseletivo).
Horário das provas agendadas, 14h às 16h.

HORÁRIO E TEMPO
O candidato deve comparecer ao local da prova preferencialmente com 30 minutos
de antecedência. O tempo máximo de prova está estimado em duas horas. O tempo
mínimo de prova está estimado em 30 minutos.

MATERIAL E DOCUMENTOS
O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de:
 a) documento de identidade original com foto;
 b) comprovante de inscrição;
 c) caneta esferográfica azul ou preta de material transparente.

LOCAL DE PROVAS
Os candidatos escolhem o local de prova da FADBA 2021.1 no ato da inscrição para o 
processo.

http://www.adventista.edu.br/vestibular
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Orientações
MATRÍCULAPARA

A matrícula se dará de forma imediata, nas datas estabelecidas no Art. 8º do edital, 
após a
divulgação do resultado do Processo Seletivo Agendado. 

A matrícula iniciará imediatamente via on-line e somente será efetivada mediante:
I – apresentação de todos os documentos previstos no edital;
II – da assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais pelo candidato ou 
por seu representante legal, no caso de menor de 18 anos;
III – e do pagamento da primeira parcela do respectivo semestre letivo.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

a) Histórico Escolar do Ensino Médio;
b) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, registrado no órgão com-
petente;
c) Certidão de nascimento ou casamento;
d) Documento de identidade (Obs: se o(a) candidato(a) for casado(a), deve apresentar 

ESPECIFICAMENTE PARA O CURSO DE TEOLOGIA
Além da redação, haverá uma prova adicional composta de 10 questões de múltipla es-
colha de conhecimentos teológicos. 
A prova de Redação busca avaliar a habilidade do candidato no emprego de recursos 
que são necessários à produção de textos pertencentes a diferentes gêneros discursi-
vos.

O QUE O CANDIDATO DEVE DOMINAR
• Dissertação argumentativa: fato e demonstração, argumento e inferência, relações 
lógicas;
• Temas atuais, polêmicos, pitorescos ou presentes na mídia. 

CONHECIMENTOS TEOLÓGICOS
Livro “Nisto Cremos” as 6 doutrinas organizadas nas 28 crenças.
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o documento de identidade com o nome alterado, caso se aplique);
e) CPF;
f) Título de eleitor;
g) Declaração de quitação eleitoral, que poderá ser obtida no site: www.tse.gov.br;
h) Certificado de reservista ou prova de estar em dia com as obrigações do Serviço Mi-
litar (no caso de candidato masculino);
i) Comprovante de residência;
j) foto do candidato (equivalente a 3x4).

Para candidatos estrangeiros, os seguintes documentos são requeridos para a matrícu-
la on-line e deverão ser anexados na plataforma digital de matrícula:

a) Certidão de nascimento ou casamento, vertida ao português por tradutor juramenta-
do;
b) Passaporte com visto de estudante ou permanente;
c) Registro Nacional de Estrangeiro;
d) CPF;
e) Histórico e certificado de conclusão do Ensino Médio, vertido ao português por tra-
dutor juramentado;
f) Comprovante de residência no Brasil;
g) foto do candidato (equivalente a 3x4).

NORMAS E CONDUTA NO CÂMPUS

A Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) é regida pelas normas cristãs de condu-
ta, como interpretadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Atendendo a princípios 
embasados em uma filosofia cristã, que considera de extrema importância a saúde, a 
convivência harmoniosa, a modéstia e o decoro, nossos alunos, ao frequentarem o pré-
dio de aulas, os laboratórios e demais dependências do nosso câmpus, deverão seguir 
procedimentos enquadrados nas seguintes regras:

• É proibido o uso do fumo, bebidas alcoólicas e outras substâncias que viciam;
• A conversação deve ser saudável, sem palavrões ou diálogos impróprios;
• O namoro, quando houver, deve ser respeitoso, sem contatos físicos;
• Nosso padrão de apresentação pessoal exclui o uso de saias curtas, decotes  exa-
gerados, miniblusas, roupas transparentes, shorts, bermudas, camisetas regatas e rou-
pas com frases ou desenhos imorais ofensivos, bem como o uso ostensivo de joias;
• Pessoas sem habilitação  não poderão dirigir no câmpus;
• A custódia (segurança) de valores, objetos pessoais, bolsas, celulares etc. são de 
respon- sabilidade do aluno.

Por qualquer dúvida, entre em contato conosco. Teremos o maior prazer em lhe ajudar.
A FADBA espera você de braços abertos.
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Seus melhores anos
de estudo serão aqui.




