MOD01 180627
TERMO DE CIENCIA E COMPROMISSOS.
A Jethro International Chaplain, visando manter a excelência na qualidade do ensino alcançada ao longo dos anos, comunica:
A Jethro International Chaplain tem como foco alta liderança. O curso tem duração total de 20 horas, sendo 3h presenciais de imersão
e mais 17h de conteúdo on-line EAD. O Curso de Imersão trata da quebra dos paradigmas à respeito da Capelania e inicialização
para instrumentalização da Capelania Internacional. O Conteúdo Online foi dividido em três blocos de conhecimento: Liderança,
Inteligência Espiritual e Resiliência.
1.

O Curso tem o valor de 5 parcelas de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), sendo pagas por Cartão de Crédito / Débito ou Cheques, no
valor à vista (transferência bancária ou dinheiro) poderá ser dado um desconto de até 5%.

1.1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

O curso consiste nos seguintes Conteúdos e Certificações:
3 horas de conteúdo sobre Capelania em uma imersão presencial.
17 horas de conteúdo online sobre Liderança, Capelania e Inteligência Emocional.
Certificado referente ao curso de Capelania e Diplomacia Civil Jethro International Chaplain.
Credencial Internacional de Capelania.
Credencial Nacional para referência no Brasil.
Carteira de Couro com Brasão personalizado com a Cruz Branca em fundo Azul.
Informação Indispensável – O brasão com a cruz vermelha em fundo branco com porta brasão em couro (peça única) é material
adicional, podendo ser adquirido pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), no momento do curso ou posteriormente.

2.

Os documentos e Brasões serão enviados por correio com valor de envio a serem pagos pelo aluno, já estabelecidos no dia do curso e
pagos junto ao primeiro pagamento, com envio a partir de São Paulo, capital.

3.

Para que o banco de dados e as características físicas fiquem atualizadas seguindo o padrão internacional, bem como nosso padrão
antifraude, será necessária a renovação anual das credenciais. O valor da renovação é de R$ 100,00 (cem reais) válidos por 12 meses,
onde o capelão receberá a Credencial Nacional e a Credencial Internacional atualizada.

4.

Por motivo da Faculdade Jethro International Chaplain estar sediada em Boston, não podendo ser nacionalizado, não emitimos nota
fiscal com CNPJ Brasil e os pagamentos feitos por depósitos, são realizados em conta de Renato Bento Freire, CEO autorizado pela
Jethro International Chaplain que segue o protocolo de convênio exterior, que consiste estender para outros países fora dos USA, a
possibilidade de cursar a Capelania da Jethro de forma à distância como modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação em classe, sendo 3 horas presenciais e 17 horas online, e os valores são remetidos a Jethro nos USA por meio de INVOICE,
obedecendo as normas internacionais de transferências de recursos recolhendo os impostos estabelecidos.

5.
●
●
●
●

Para que a documentação possa ser expedida é necessário que o aluno apresente foto 3 X 4 e cópia dos documentos abaixo:
RG ou CNH (cópia)
CPF (cópia)
Passaporte (cópia), caso não tenha, enviar quando expedir seu passaporte
Comprovante de Residência (cópia)

5.1. Esclarecemos que, por motivo de diplomacia e relações internacionais, a foto para documentação da Jethro deverá ser em formato
documento oficial:
Masculina – Preferencialmente de traje Social ou de camisa social de cor lisa, polo abotoada. (Não usar camisas floridas e camisas
cavadas).
Feminina: Preferencialmente Social ou sem ser decotada, cor neutra, não usar regata.
Diante das normas internacionais e do grande número de pessoas que estão sendo deportadas no exterior. Lembrando que os
documentos não serão emitidos com fotos fora das conformidades.
6. O prazo para envio da documentação aqui contratada será em até 45 dias corridos da data do pagamento.
DATA:______/______/________
NOME COMPLETO:______________________________________________
DE ACORDO DO ALUNO(assinatura conforme RG) ____________________________________________________
DIRETOR REGIONAL: ___________________________________
INSIRA AQUI O ID (IDENTIFICAÇÃO JETHRO) DE QUEM FEZ SUA INDICAÇÃO: ____________
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