
 
 

 

 
Portaria n. 080, de 17 de agosto de 2021. 

 
 
 

Dispõe sobre a aprovação de convites para professores 
visitantes na Faculdade Adventista da Bahia. 
 
 

 
O DIRETOR GERAL DA FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA, no uso de suas atribuições 

e tendo em vista o disposto no art. 26, inciso X do Regimento Geral, que dispõe sobre portarias 
institucionais homologadas pelo Conselho Superior da instituição, 
 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Aprovar convite para profissionais ministrarem aulas no ensino superior, como 
Professor Convidado, nos termos do art. 248, do Regimento Geral, conforme detalhado 
abaixo: 

 
I – Aguinaldo Leônidas Guimarães, professor doutor convidado para atuar no curso de 

pós-graduação em Teologia, na disciplina de Teologia da Missão Urbana, durante o período 
de 07 a 13 de julho de 2021; 

 
II – Demóstenes Neves da Silva, professor doutor convidado para atuar no curso de 

Pós-graduação em Teologia, na disciplina Metodologia do Ensino da Bíblia, durante o período 
de 07 a 13 de julho de 2021; 

 
III – Roy Graf, professor doutor convidado para atuar no curso de Pós-Graduação em 

Teologia, na disciplina Hermenêutica Bíblica, durante o período de 14 a 23 de julho de 2021; 
 
IV – Leandro Pinheiro Lins, professor especialista convidado para atuar nos cursos de 

de Direito e Gestão da Tecnologia da Informação, na disciplina Pesquisa e Linguagens, durante 
o período de 06 de setembro a 16 de dezembro de 2021; 

 
V – Julia Passos Machado Neto Viana, professora especialista convidado para atuar no 

curso de Fisioterapia, na disciplina Saúde do Adulto II, durante o período de 02 de agosto a 16 
de dezembro de 2021; e 

 
VI – Marcos de Oliveira Nunes, professor mestre convidado para atuar no curso de Pós-

Graduação em Teologia, na disciplina Estatística Básica e Informática Aplicada, durante o 
período de 07 a 13 de julho de 2021. 

 



Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.  
 

   
Cachoeira, 20 de agosto de 2021. 

 
 

Eber Liessi 
Diretor Geral da Fadba 

 
 


