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FICHA DE INSCRIÇÃO 

Dados Cadastrais  

 

Nome: _________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______________________ Idade: __________________ 

Estado Civil: _______________________ 

Telefone Fixo: _________________Celular (WhatsApp): __________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Bairro:____________________________Cidade/UF:_____________________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

Igreja: __________________________________________________________ 

Discipulador:_____________________________________________________ 

Célula:___________________________ Área__________________________ 

Líder da Célula: __________________________________________________ 

 

Valor do curso completo R$ 380,00  

Formas de Pagamento: 

(   ) R$ 342,00 A vista (com 10 % de desconto) Cartão debito ou dinheiro. Material 

entregue completo.  

(   ) R$ 380,00 no boleto em duas parcelas primeira na matricula e segunda em 

Junho\2019. Entrega material do primeiro semestre.   

(      )  R$ 380,00 no boleto em até 4 vezes. Entrega material do primeiro semestre.  

(      ) R$ 380,00 no cartão de credito a vista. Material entregue completo. 

(   ) R$ 418,00 no cartão de credito parcelado em até 10 vezes. Material entregue 

completo. 

 

Observações: O Material será entregue no primeiro dia de aula.  
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CARTA DE AUTORIZAÇÃO PASTORAL (LIDER) * por favor preencha com letra de forma. 

Eu, aluno(a) ____________________________________________, participante da Escola de Lideres 

Renovada, declaro estar ciente das informações e regras do curso contidas neste documento e comprometo-

me a cumpri-las.  

 

_______________________________   ______________________________ 

Local e data      Assinatura do aluno  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

Prezado (a) aluno (a), 

A Escola de Lideres Renovada tem o prazer de dar-lhe 

as boas-vindas, e agradece por fazer parte deste grupo. 

Por isso, é com prazer que incluímos seu nome em 

nossa lista de alunos.  

A nossa responsabilidade é trabalhar com esmero, para 

servi-lo cada vez melhor. 

Aproveitamos para informar que estamos 

constantemente atentos quanto à qualidade de nosso 

Curso para que sua satisfação seja plena, e nossos 

laços escola/alunos(a) sejam cada vez mais fortes.  

MODULOS A CURSAR: 

(    ) Vida Transformada 

(    ) Autoridade Espiritual 

(    ) Relações Interpessoais 

(    ) Discipulado Bíblico 

(    ) Chamados Dons e Frutos 

(    ) Liderança de Célula 

(    ) Batalha Espiritual 

(    ) Princípios de Poder 

(    ) Seitas e Heresias 

 

REGRAS DO CURSO 

1. INSCRIÇÃO 

1.1. Para inscrever-se em nosso curso, o interessado(a) 

deve ter no mínimo 02 anos de conversão, ser membro 

e estar frequentando uma igreja Evangélica e ser maior 

de 18 anos.  

1.2. É necessário que o líder espiritual do aluno (pastor) o 

autorize a participar do curso, assinando a autorização 

contida neste documento e entregá-lo no ato da 

matrícula.  

2. TAXAS, PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS.  

2.1. A matrícula deverá ser feita pessoalmente em nossa 

Sede. O interessado deve entregar no ato inscrição a 

Autorização Pastoral assinada. 

2.2. Ao finalizar a matrícula, enviaremos todos os boletos ao 

e-mail do aluno. As mensalidades vencerão todo dia 10 

(dez) de cada mês. Os pagamentos poderão ser feitos 

em qualquer banco até o vencimento, após essa data, 

somente no Banco Bradesco e será cobrada uma taxa 

de R$ 5,00 por atraso.  

2.3. Caso o aluno pague todas as mensalidades do curso à 

vista, terá um desconto de 10% (dez por cento) O 

pagamento deverá ser feito no ato da matrícula com 

cartão débito, ou em dinheiro.  

2.4. Os boletos devem ser pagos em sua sequência, não 

podendo pular a parcela atrasada e pagar a seguinte. 

Caso isso ocorra, emitiremos a parcela seguinte com a 

multa do boleto anterior. 

2.5. O cancelamento por parte do aluno deverá obedecer 

aos seguintes critérios:  

a. Formalizar por escrito o cancelamento do Curso em 

nossa secretaria, pessoalmente ou por e-mail; 

b. Em caso de cancelamento por parte do aluno não será 

devolvida a parcela paga; 

c. A ausência às aulas ou abandono, não caracteriza o 

cancelamento da inscrição. Sendo assim, as parcelas 

ficarão em aberto em nosso sistema e a dívida, ativa.  

2.6. Ao termino do curso, havendo mensalidade em atraso, 

o aluno (a) não poderá graduar-se. 

 

3. HORARIOS 

3.1. Às aulas são toda quinta feira e tem duração de 2 

(duas) horas, dando início às 20hs e finalizando as 

22hr, sem intervalo. O Tempo de tolerância para entrar 

nas aulas é de 10 min.  
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Eu, pastor/líder_________________________________ da denominação__________________ Localizada 

a:____________________________________________________Bairro:____________________________ 

Cidade/UF:_________________Telefone__________________email:_______________________________ 

autorizo_________________________________ a participar da Escola de Lideres Renovada, estando ciente 

das regras a serem cumpridas.  

_______________________________    _______________________________ 

Local e data           Assinatura do pastor / Líder 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

 

4. AULAS E MATERIAL  

4.1. O material será entregue no momento da inscrição ao 

Curso e é responsabilidade do aluno(a) o uso, guarda e 

conservação do mesmo, assim como a disponibilidade 

nas aulas durante o período eletivo.  

4.2. O material é individual, não é permitido compartilhar em 

sala de aula, para melhor aproveitamento do curso.  

4.3. Caso o pagamento seja feito em parcelas, será 

entregue o material do primeiro semestre e na 

conclusão do pagamento será entregue o restante do 

material.  

4.4. Em caso de desistência do curso e se não foi finalizado 

os pagamento o material deve ser devolvido na 

Secretaria da Escola.  

 

5. FREQUÊNCIA 

5.1. A frequência mínima obrigatória no curso por módulo é 

de 75% (setenta e cinco por cento)  

5.2. É permitido 1 (uma) falta por modulo. 

5.3. Em caso de 2 (duas) faltas, será necessário 

apresentação de um trabalho extra, a definir pela 

Coordenação do Curso.  

5.4. O aluno com 3 (três) faltas, deverá cursar o módulo 

novamente na próxima turma, consequentemente sua 

formatura será com a turma seguinte. 

5.5. O aluno com 100% de frequência, no módulo, ganhará 

1 (um) ponto para auxiliar na composição da média 

final.  

 

6. AVALIAÇÕES    

6.1. As avaliações serão por módulo e as médias serão 

expressas em notas de 0 (zero) a 10 (dez), exigindo 

média mínima de 7,0 (sete) para aprovação em cada 

módulo. Soma das notas (trabalho prático e avaliação) e 

divide por 2 (dois).   

6.2. São Instrumentos de avaliação:  provas, trabalhos de 

pesquisa, listas de exercícios (individuais ou em grupo), 

entre outros. 

6.3. Ao término do ano letivo, será considerado promovido o 

aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) em 

todos os módulos. 

6.4. O aluno com nota inferior a 7,0 (sete) será submetido a 

nova prova e trabalhos extracurriculares. 

6.5. Os trabalhos práticos, guias de estudo e material de 

apoio estarão disponíveis no site com senha de acesso 

que o aluno receberá na primeira aula.  

6.6. Os trabalhos devem ser entregues nas datas conforme 

agenda ou informado pela Secretaria.  

6.7. Os trabalhos que não foram entregues na data 

estipulada, poderão ser entregues até uma semana 

depois, e a nota será sobre 7 (sete).  

6.8.  O aluno que não entregar os trabalhos solicitados, 

perderá o modulo e deverá cursar o módulo novamente 

na próxima turma, consequentemente sua formatura 

será com a turma seguinte. 

 

7. PROVAS 

7.1. Caso o aluno perca a prova, poderá ser feita uma prova 

substitutiva nas datas disponíveis na agenda na área do 

aluno.  

7.2. A Prova substitutiva terá um custo de R$ 20,00. 

 

8. REQUISITOS PARA FORMATURA 

8.1. O aluno deverá ter participado de todos os módulos 

conforme item 5 deste documento. 

8.2. O aluno deverá ter a nota conforme 6.4 deste 

documento. 

8.3. O aluno deverá estar com todo o curso pago. 

8.4. O aluno deverá ter participado do Encontro com Deus. 

(Ocorrem dois por ano) 

8.5. O aluno deverá ter participado das 7 semanas de 

Libertação. (Skekinah). (Ocorrem várias turmas por 

ano). 

 

9. COMUNICAÇÃO ALUNO/SECRETARIA  

9.1.  A nossa comunicação poderá ser feita pessoalmente, 

em nossa Secretaria, através de nossa agenda 

(www.renovada.org.br/ELR/sede-são paulo) e por e-mail 

(escoladelideresrenovada@gmail.com) 

 

 

Um ótimo curso. 

Deus te abençoe! 

 

 

http://www.renovada.org.br/ELR/sede-são%20paulo

