
TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO

A Igreja Evangélica Servos de Cristo, através do seu programa de treinamento, doravante  denominado Seminário Teológico, em
regime de internato, para a formação de obreiros, pastores e missionários, tem o interesse de trabalhar tanto na área pedagógica quanto na área
do caráter de cada aluno.

Entendemos, tanto pela Bíblia  quanto pela experiência, que é de fundamental  importância o futuro obreiro ser testado em várias
circunstâncias para que, agindo corretamente em cada uma delas, possa ser aprovado por Deus e pelos homens.

Para isso, temos em nosso programa de treinamento várias regras e horários que precisam ser cumpridos à risca. Todas as regras são
para o benefício tanto do aluno quanto para a boa e agradável convivência em comunidade, uma vez que o aluno passa a morar e ter contato
diário e direto com seus colegas e com seus professores. A disciplina é essencial para o desenvolvimento do aluno.

O aluno, pois, que passa a morar nas dependências do seminário, terá obrigações tanto em estudos quanto em trabalhos manuais ou
administrativos,  prestados dentro ou fora das dependências do seminário.  Os professores têm liberdade para introduzir  nas aulas o melhor
método de ensino para cada assunto estudado. Da mesma forma, os líderes de trabalho têm liberdade para direcionar cada aluno para o setor que
entenderem ser o melhor para o bom andamento das tarefas do seminário. O aluno, para isso, compromete-se em estar submisso às decisões
tanto dos professores quanto dos líderes de setor.

Todas as  atividades do seminário são voluntárias,  ou seja,  o aluno que deseja se preparar em nossa instituição,
compromete-se,  de  livre  e  espontânea  vontade,  a  ser  fiel  no  pagamento  da  matrícula  e  mensalidades;  e  compromete-se
também, de livre e espontânea vontade, a cumprir suas obrigações de trabalho sem, por isso, requerer,  no presente ou no
futuro, qualquer tipo de pagamento, indenização e/ou restituição pelos serviços prestados. Tudo o que o aluno faz dentro do
seminário é para Deus. Os obreiros do seminário são voluntários e também não têm vínculo empregatício. Queremos que o
aluno, da mesma forma, entenda e viva assim enquanto estiver sob os cuidados do seminário, lembrando, mais uma vez, que
isso está por dentro do processo de formação do caráter e confiança em Deus.

Caso aconteça algum acidente de trabalho, será prestado o devido socorro ao aluno, mas este não poderá exigir do
seminário nenhuma indenização pois, mais uma vez, está trabalhando como voluntário. Por isso, se o aluno sentir ameaçada a sua
integridade física, não é obrigado a executar a tarefa em questão, porém, se suas razões não forem convincentes ou não procederem, os líderes
podem decidir pela aplicação de uma disciplina ou pela exclusão do aluno.

O seminário compromete-se em atender  às necessidades genuínas do aluno e não aos seus interesses particulares,  que não trarão
benefício a todos. Por isso, toda e qualquer solicitação  que vise apenas interesses pessoais não será atendida. Da mesma forma, o aluno que
tenha  um  comportamento  que  prejudique  o  bom  andamento  do  seminário,  receberá  a  devida  disciplina.  Caso  o  aluno  insista  nesse
comportamento, poderá ser excluído do seminário, visando, mais uma vez, o interesse dos demais alunos.

Na vida em comunidade, muitas vezes é necessário abdicar inclusive de algum privilégio pessoal em função do bem maior do grupo.
Por isso o aluno deve entender que, se não concordar com alguma das regras do seminário, está livre para desistir do curso a qualquer momento,
mas, decidindo ficar, deve estar disposto a obedecê-las.
              Também o aluno torna-se impossibilitado de fazer outros cursos como (faculdades, Universidade, escolas particulares) dentro do
período estipulado pela escola que são de três (3) anos interno a não ser com a autorização do diretor.
              No final do curso, ele não receberá um diploma reconhecido pelo MEC, ou seja, o seu curso não terá validação de Bacharelado, todavia
ele solicitará seu boletim e as horas de estudo em cada matéria, tornando-se possível a revalidação de seu curso em outra instituição Teológica,
sendo necessário fazer aquilo que tal instituição impõe. A nossa escola prioriza os princípios contidos na bíblia e a temos como regra de fé a
bíblia.

O  aluno  que  desistir  do  curso  ou o  que  for  excluído  por  mau  comportamento,  deve  deixar  imediatamente  as  dependências  do
seminário, a menos que os líderes julguem por bem estender o prazo. O seminário não se responsabiliza de nenhuma forma pelo aluno desistente
ou pelo excluído, devendo este providenciar sua saída por seus próprios meios.

As regras internas de caráter geral do seminário estão contidas no Manual do Aluno, que é um livreto entregue ao aluno quando este
ingressa  no seminário. Existem,  entretanto, orientações que são passadas através  de avisos em murais,  ou até mesmo de forma oral  pelos
professores e líderes do seminário, que não constam no Manual do Aluno, mas que devem ser cumpridas com a mesma intensidade.

Para atender o bem comum dos integrantes do seminário (alunos e professores), os líderes do seminário têm por dever de consciência a
modificação de qualquer das regras, tanto escritas quanto as outras pronunciadas publicamente. Por isso, os líderes têm total autonomia
para a modificação de qualquer regra interna. O aluno, para isso, compromete-se em estar submisso também às modificações
nas regras, entendendo que isso é o melhor para o grupo.

Agradecemos a confiança dos alunos que decidiram confiar seu preparo ministerial a esta instituição, que por sua vez, mantém a Bíblia
como regra de fé e prática.

Preenchendo este termo de compromisso o aluno concorda com todos os itens acima citados.

Nome do aluno: ____________________________________________

Data de ingresso: ____ / ____ / ____  Nº CPF______________________ e  Identidade: ______________________

                                                                                 
                   João Carlos Souza Brito
                           087.861.646-27
                          RG  5126258853                                                                                    

     
                                                                                                     
                     Anderson Araújo Silva                                                              
                       CPF 019.938.977-20 
                          RG  1144574 ES


