MANUAL DO ALUNO
O propósito do Instituto
O apóstolo Paulo instruiu Timóteo: “O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso
mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros.” (2 Timóteo 2:2). Desde a época
apostólica as igreja de Cristo reconhecem a profunda importância de preparar homens idôneos para serem
ministros da Palavra e do Sacramento. As Igrejas Reformadas do Brasil decidiram implementar este projeto
de educação teológica para preparar pregadores do Evangelho, em obediência à ordenança de Nosso Senhor
Jesus Cristo através do apóstolo Paulo.
O Instituto João Calvino oferece três níveis de estudos na àrea de preparação, formação e aperfeiçoamento
para os ofícios:Bacharel em Divindade, Diploma de Estudos Teológicos e Certificado de Estudos Teológicos.
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1 - Processo de Admissão de Candidato
Procedimentos para admissão
• 1° - apresentar os documentos necessários
1. cópia de Certidão de casamento/nascimento
2. cópia de CPF e RG
3. cópia autenticada da Ficha 19 (2º grau) ou diploma do 3º grau
• obs: no caso de alunos que foram educados em casa, podem apresentar um
relatório dos seus estudos, assinado pelos pais.
4. documento “Nada Consta” do SPC e Serasa
5. documento “Nada Consta” da polícia
• 2° - apresentar a Carta de Testemunho de vida e doutrina da sua igreja;
• 3° - assinar os seguintes documentos:
1. o Termo de Compromisso Confessional
2. o Termo de compromisso de comportamento Cristão
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2 - Termo de compromisso confessional com IJC

Eu, __________________________________________________________________
RG ______________________________ CPF ______________________________ por meio deste
termo de compromisso confessional, prometo diante de Deus e desta instituição de ensino teológico
que na sala de aula todos os meus comentários, perguntas, atitudes e discussões serão governados
pela Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, tal como é confessada e resumida nos símbolos de fé
das Igrejas Reformadas do Brasil: a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, e Cânones de
Dort.

Assinatura do aluno _______________________________________

Data Data _____/______/________

Testemunha _______________________________________

Testemunha _______________________________________
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3. Termo de compromisso de comportamento cristão
Termo de compromisso de comportamento Cristão

Eu, _____________________________________________________________________
RG______________________________ CPF ______________________________ por meio deste
termo de compromisso de comportamento Cristão, prometo diante de Deus que enquanto eu estiver
registrado num curso ou numa matéria oferecidos pelo Instituto João Calvino, eu —tanto na sala de
aula quanto fora dela— me comportarei sempre conforme o ensinamento da Palavra de Deus, como
esta Palavra é confessada e resumida nos símbolos de fé das Igrejas Reformadas do Brasil: a
Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, e Cânones de Dort.
Prometo voluntariamente e livremente me abster das seguintes atividades, açoes e atitudes,
que mesmo em alguns casos sendo lícitas e permitidos pela sociedade e pela Lei, são reprovadas e
condenadas pela Palavra de Deus: idolatria, culto conforme a imaginação do homem, o uso leviano
do nome de Deus, profanar o Dia do Senhor, desacatar à autoridade, atitudes e ações de ódio,
violência e intimidação, perversões sexuais tais como fornicação, adultério, lascívia,
homosexualidade e pornografia, roubo, mentira, plágio e falso testemunho, e cobiça. Prometo
voluntariamente e livremente tanto de me abster da prática destas coisas, quanto de me abster de
promover estas coisas pelas minhas palavras, comportamento, vestimentos, e atitudes.
Aceito que, caso eu insistir impenitente em continuar em tais pecados, que eu ipso facto
serei removido do curso e das matérias nos quais sou matriculado, e expulso da moradia.
Também declaro que, caso eu seja colocado debaixo da disciplina da minha igreja, eu
informarei imediatemente a direção do Instituto João Calvino, ciente de que por via de regra isto
implicará em meu desligamento do curso ou da matéria nos quais estou matriculado.
Assinatura do aluno _______________________________________
Data _____/______/________
Testemunha _____________________________________
Testemunha _____________________________________
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4. Pagamentos
4.1. Pagamentos para aluno em regime de internato, pagando mensalidade
Mensalidade do curso

R$ 500,00

Hospedagem
• família com filhos
R$500,00
• casal sem filhos
R$400,00
• aluno solteiro
R$300,00
Alunos que são membros das Igrejas Reformadas do Brasil recebem um desconto de 50% na
mensalidade e na hospedagem.
4.2. Pagamentos para alunos em regime de internato, pagando por crédito
Valor por crédito (15 horas/aula)

R$ 120,00

Por via de regra, 50% do pagamento deve ser efetuado até o primeiro dia das aulas. O restante deve
ser pago depois de 30 dias.
No caso de matérias oferecidas de forma intensiva, com duração de menos de um mês, o valor total
deve ser pago até o primeiro dia das aulas.
4.3. Datas dos pagamentos

O pagamento da mensalidade do curso, e o pagamento pela hospedagem devem ser feito conforme a
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seguinte tabela:

1º pagamento

até o dia 5 de fevereiro

2º pagamento

até o dia 5 de março

3º pagamento

até o dia 5 de abril

4º pagamento

até o dia 5 de maio

5º pagamento

até o dia 5 de de junho

6º pagamento

até o dia 5 de julho

7º pagamento

até o dia 5 de agosto

8º pagamento

até o dia 5 de setembro

9º pagamento

até o dia 5 de outubro

10º pagamento

até o dia 5 de novembro

11º pagamento

até o dia 5 de dezembro

5. Moradia
5.1 Condições de hospedagem
O aluno residente não deve considerar a hospedagem como direito, mas como privilégio. O
pagamento de uma mensalidade pela hospedagem não garante que o aluno e a sua família serão
hospedados sempre no mesmo local. Conforme as necessidades do Instituto, o local da hospedagem
pode ser mudado. Em geral, o IJC decide a nova distribuição dos alunos residentes antes do dia
primeiro de janeiro de cada ano. Embora o IJC fará o possível para que isto não aconteça, em alguns
casos, o aluno pode ser transferido de um local para outro durante o ano letivo.
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O IJC tem um número limitado de vagas para hospedar alunos. A hospedagem inclui água, luz, e o
local de moradia. Os móveis e eletrodomésticos são da responsabilidade do aluno. Em certos casos,
o IJC pode providenciar móveis e acesso a uma geladeira, fogão, e lavadora de roupas. Porém, isto
não é garantido. É recomendável se informar com a administração para verificar se o seu local de
hospedagem oferece estas conveniências.
5.2 Manutenção dos apartamentos de hospedagem
O IJC efetuará a manutenção regular dos apartamentos. Se tiver uma necessidade de um reparo de
algo por causa do uso normal ao longo do tempo, o IJC providenciará o reparo. Os alunos são
responsáveis para manter os apartamentos com uma boa condição de limpeza. Danos causados por
mal uso ou descuido são da responsabilidade do aluno, e serão cobrados.
O aluno que recebe o privilégio de se hospedar no IJC não deve efetuar nenhuma mudança no
apartamento sem a autorização escrita da administração. O apartamento deve ser entregue no final
do ano letivo, nas mesmas condições que quando o aluno entrou.
5.3 Data de desocupação da moradia do aluno
Por via de regra, o aluno deve desocupar a moradia até o dia 5 de janeiro.
Obs: Se o aluno pedir e receber permissão para permanecer no IJC durante o período de férias de
janeiro, este deverá pagar um 12º pagamento pela hospedagem, até o dia 5 de janeiro.

6. Regras gerais para seminaristas em regime de internato
6.1 O IJC é um lugar reservado para alunos. Exceções podem ser feitas para amigos e familiares dos
residentes, assim como participantes em eventos especiais. O aluno que convida um “não aluno”
para o IJC deve pedir permissão ao responsável da administração e será responsável pelo
visitante(s) durante sua estadia. Em geral, as visitas são permitidas na moradia do aluno, mas não
devem ter acesso à biblioteca, a piscina, o campo de futebol, ou outras áreas do CTA.
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6.2 É importante respeitar e tratar bem as árvores e plantas. Frutas encontradas no chão podem ser
levadas, mas pedimos que não toque em frutas nas árvores.
6.3 Os livros da biblioteca podem ser lidos na biblioteca, mas pedimos que não os retire da
biblioteca.
6.4 As mesas e cadeiras podem ser usadas da grande área coberta se retornadas logo, mas não
podem ser retiradas do CTA sem permissão especial.
6.5 Todo lixo deve ser colocado nos designados recipientes ou reciclados se possível. Lembre: se
deixar lixo espalhado alguém vai ter que arrumar. O lixo dos apartamentos não deve ser guardado
fora dos apartamentos. Somente sacos plásticos grandes devem ser depositados na lixeira perto do
portão de madeira.
6.6 Favor lembrar de que o CTA também serve de lar para outras famílias Cristãs. Respeite a área
particular pessoal em volta de cada chalé.
6.7 Todas as idades devem usar trajes de banho apropriado na piscina. Por exemplo: bermuda de
banho para homens, e maiô completo para mulheres e moças, evitando todos o uso de algodão.
O portão da piscina deve sempre permanecer fechado e travado. Supervisão de crianças por adultos
é necessário para evitar acidentes e preservar a biblioteca e dormitórios como ambientes quietos
para o estudo e descanso.
Crianças com menos de 13 anos só podem entrar nas áreas de piscina, biblioteca, estacionamento, e
cozinha com supervisão de adultos.
6.8 Os dormitórios são um local para descanso e dormir. Evitem som alto e brincadeiras agitadas
neste local.
6.9 A biblioteca é ao mesmo tempo a sala de aula, mas fora das aulas é um lugar de silêncio e
estudo (às 6h - 23h)
• nenhuma comida ou bebida na biblioteca
• ligações não serão feitas ou recebidas na biblioteca e celulares devem estar em modo
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silêncio ou desligados.
• não é permitido a permanência de crianças sem a autorização do bibliotecário
6.10 A bebida alcoólica é proibida nas áreas públicas do CTA, a não ser que seja autorizado o
consumo de álcool num evento oficial promovido pelo CTA ou pelo IJC. No caso dos seminaristas,
estes podem consumir álcool somente dentro das suas moradias, de uma forma discreta, e conforme
os princípios bíblicos de moderação e santidade. Qualquer uso indevido e não-bíblico do álcool
poderá resultar na expulsão do aluno.
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