DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
(Ficha da Igreja Mantenedora)

A Igreja ________________________________________________________________________,
recomenda para estudar no Seminário Batista do Cariri o aluno_____________________________
_______________________________________________________________________________,
conforme o formulário de matrícula do SBC II, ora representada pelo seu pastor e/ou presidente, se
responsabiliza pelas mensalidades do aluno no Seminário Batista do Cariri, nas formas apresentadas
a seguir:
1. Depósito Bancário Mensal (marque uma das contas) 11 X R$ ________________
Banco do Brasil
Agência 0433-2
Conta Corrente 11138-4

 Bradesco
Agência 0454-5
Conta Corrente 14481-9

 Caixa Econômica Federal
Agência 0684 Operação 003
Conta Corrente 0651-8

2. Boleto Bancário disponível no sistema acadêmico AMPLUS.

_____________________________________________
Assinatura do Pastor / Presidente da Igreja


A mensalidade para 2018 ficará da seguinte forma para aluno Integral, ou seja, que faz de 15 a
22 créditos por semestre:
ESTUDO:
Parcelas:
1 (matrícula) + 11 x de
R$ 880,00
Desconto ficha sócio econômica
R$ -180,00
Desconto Igreja Mantenedora
R$ -70,00
Total com todos os descontos:
1+11 de
R$ 630,00
INTERNATO:
Parcelas:
Desconto Igreja Mantenedora
Total Internato










11 x de
11 x de

R$ 780,00
R$ -80,00
R$ 700,00

O valor da mensalidade do aluno Integral (estudo + internato) com todos os descontos
será de 1 parcela (matrícula) R$ 630,00 mais 11 parcelas de R$ 1330,00. Este valor inclui
toda a parte do internato: café, almoço, jantar, água, energia elétrica e hospedagem. E da parte
acadêmica inclui todas as apostilas das disciplinas cursadas, impressões entregues em sala de
aula, as aulas com professores capacitados, e a merenda no intervalo das aulas pela manhã.
Para os alunos que tem bolsa trabalho, o valor será 11 parcelas de R$275,00 para ser
descontada da mensalidade.
Para pagamento à vista terá mais 5% de desconto para o total do semestre ou 7,5% de desconto
para o total do ano. (O pagamento único terá que ser feito nos primeiros 15 dias do semestre).
O aluno só recebe o desconto se apresentar os formulários de descontos (ficha sócio econômica
e ficha da Igreja mantenedora) devidamente preenchidos e assinados.
Os alunos de Tempo Parcial, aqueles que fazem 14 créditos ou menos no semestre, pagam
por crédito. Cada crédito custa R$280,00. (pode ser parcelado em até 5 vezes por semestre.
A Esposa de aluno integral pode fazer até 6 créditos gratuitos e o que fizer além, terá
50% de desconto do valor do crédito.
Outras informações e formulários no site: isbc.com.br / (88)3523-1643 ou e-mail para
admi@isbc.com.br ou sbcariri@hotmail.com

