CRESCIMENTO E SUCESSO

“CONHEÇO MUITOS QUE
NÃO PUDERAM QUANDO
DEVIAM, PORQUE NÃO
QUISERAM QUANDO
PUDERAM.”
François de Rabelais

• A educação não é mais
unidirecional; pelo contrário,
a informação circula agora de
forma bidirecional,
colaborativa e interdisciplinar
e as novas técnicas quebram
barreiras, tornam a instrução
mais barata, acessível e
econômica.
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São deveres do aluno:
1. Frequentar assiduamente as aulas.
2. Participar das aulas sempre com assuntos pertinentes.
3. Trajar-se adequadamente em sala de aula.

4. Manter um comportamento cristão para com os colegas e
monitores.
5. Mesmo que não seja membro da IEAD, tem a obrigação, em
sala de aula, de portar-se dentro das normas de conduta
desta.
6. Preencher todos os exercícios propostos pelo livro texto.
7. Devolver a prova preenchida dentro do prazo estipulado pela
direção.
8. Manter em dia seus pagamentos.

São direitos do aluno:
1. Participar das aulas a fim de aprimorar seus aprendizados.
2. Recorrer ao monitor ou a quem por ele indicado para sanar dúvidas.
3. Ter acesso total e irrestrito as suas notas.
4. Poder participar da formatura ao final do curso em local e data
previamente agendados pela direção.
5. Os casais legalmente casados poderão cursar utilizando e pagando
apenas um livro (desde que ambos possuam a frequência mínima
estipulada pela direção).
6. Apresentar os certificados de participação nos Seminários da
ETEADSJO como matéria complementar a ser eliminada no currículo
do nível Avançado.

Das obrigações dos professores e secretários:
1. Atender os alunos em suas expectativas e dúvidas acerca da matéria
proposta.
2. Manter o local do curso em boas condições de higiene e ordem a fim
de proporcionar o mínimo básico indispensável ao conforto do aluno.

3. Não marcar aulas extras ou mudanças de datas de aulas sem
comunicar a direção.
4. Fornecer aos alunos mensalmente suas notas. Preferencialmente
sempre na primeira semana após o término do livro texto.

5. Enviar para a direção na semana seguinte ao término do livro
texto todas as notas, matrículas, desistências e outras
comunicações necessárias ao bom andamento dos trabalhos.
6. Manter seus compromissos financeiros em dia com a secretaria /
tesouraria. Os pagamentos de livros não efetuados por alunos serão
quitados pelo responsável do núcleo local.

Das Formaturas:
1. Será marcada uma formatura única no final do ano letivo
(Novembro/Dezembro) na congregação designada pela direção, onde
TODOS os alunos que completaram o currículo básico, médio ou
avançado participarão.
2. Os alunos serão comunicados pela direção da data e local da
cerimônia de formatura, bem como dos trajes e procedimentos
cerimoniais a serem realizados no dia, bem como dos demais detalhes
alusivos ao encontro.

3. Será responsabilidade dos alunos, junto ao seu núcleo local, prepararse financeiramente para eventuais despesas de formatura (aluguel de
beca, fotógrafo, enfeites de igreja, filmagem, jantar e demais
homenagens).

Das aulas:
1. Deverão acontecer conforme o mês vigente (4 ou 5 semanas), para
que o aluno possa programar-se com apenas um pagamento mensal.
Sempre na primeira semana do mês deve-se iniciar novo livro.
2. É obrigação do aluno frequentar cinquenta porcento (50%) das aulas,
salvo caso de atestado médico, trabalho ou viagem de negócios,
quando devidamente comprovado será aceito vinte e cinco (25%) de
presença nas aulas.
3. No curso básico e médio em teologia nenhum aluno será obrigado
a realizar tarefas extracurriculares, salvo aqueles casos
combinados entre o professor e o aluno espontaneamente.

4. O professor poderá aplicar ao aluno a cobrança dos exercícios do livro,
inclusive descontando 1 ponto daqueles que não completarem o
exercício regularmente. Porém o bom senso deverá nortear todas as
ações, pois não podemos esquecer que o curso é básico, não temos
bibliotecas nem laboratório de informática para apoio, e muitos alunos
são novos convertidos que estão tendo seu primeiro contato com a
teologia.

Das aulas:

5. As aulas deverão ter horário para começar e para terminar, SEMPRE! É
desejável que haja um período de oração antes do início, seguido de uma
meditação breve na Palavra (5 minutos no máximo).
6. O livro texto só deverá permanecer definitivamente com o aluno após
o pagamento deste. No caso de algum aluno esquecer-se do dinheiro do
pagamento no dia de entrega do livro, sugerimos que o mesmo participe
da aula com o livro texto, porém seja orientado a não rasurá-lo, mas
devolvê-lo ao final da aula, para que em data posterior, previamente
combinado, possa efetuar o pagamento e retirar seu livro para estudos
no lar.
7. A hora aula possui 35 minutos. Logo, 2:20h (duas horas e vinte
minutos) possuem 4 horas aula. Considerando mais uma hora de estudos
semanais no lar, chega-se a soma de trinta (30) horas mensais de aula, o
que é uma meta desejável para o curso.
8. No penúltimo encontro o aluno deverá levar o dinheiro para
adquirir o próximo livro, bem como a prova preenchida em casa,
para que no último encontro o professor devolva a prova corrigida.

Demais dúvidas deverão ser dirimidas diretamente com a administração.
Site: https://www.adsaojose.com.br
E-mail: sergio.joinville@gmail.com
Fones: (48) 3347-5116 (IEAD Sede) 98856-0625 (Vivo) 99999-1980 TIM

