// INTRODUÇÃO //
Todos os procedimentos e as normas em vigor na ATOS estão disponíveis em nosso site:
www.atos1.com.br. Os alunos devem inteirar-se delas para evitar prejuízos acadêmicos.

O manual de normas acadêmicas da ATOS foi criado como um guia para a
conduta dos estudantes, para encorajar disciplina em sua vida e te motivar com
relação à integridade e responsabilidade.
Nele, é possível saber o que esperar da Atos e que expectativas nós temos com
relação a você enquanto busca se preparar para a vida e ministério cristão.
Nossa preocupação não é somente com a sua performance acadêmica, mas
também com o desenvolvimento do seu caráter. Estas linhas-guia estão
disponíveis para cada estudante e é sua responsabilidade ler e se tornar
familiar com o que está contido nele.
Nós cremos que, se você permanecer dentro das fronteiras deste manual, isto
não somente te ajudará a completar o seu programa de estudo, mas também o
caráter cristão será desenvolvido em você.
O nosso desejo é ver você equipado para o serviço cristão e para o que Deus
tem preparado para a sua vida, sendo espiritualmente enriquecido ao
desenvolver um estilo de vida que seja consistente com o chamado de um
discípulo de Cristo.
Nossa oração é que, antes de tudo, você conheça Deus de uma forma mais
intensa e bíblica enquanto estiver aqui conosco, e que a sua vida seja
enriquecida de maneira que transborde o caráter de Deus.
Lembre-se que você faz parte do exército de Cristo e este é o motivo de você
ser um grande depósito do amor de Deus. O mundo e o próprio Corpo de Cristo
poderão ser grandemente abençoados através da sua vida!
Deus começou uma grande obra em você e sabemos que Ele mesmo é fiel para
completá-la (Filipenses 1:6)!

// 01. APRESENTAÇÃO //
A. Sobre a ATOS
A ATOS – Escola Cristã de Maturidade, é uma escola dedicada a ajudar você a
cumprir a Grande Comissão que Jesus deu à Sua Igreja. Começou em 1998 com
o nome de Escola Bíblica de Formação de Líderes (EBFL), com a missão de
treinar homens e mulheres no conhecimento e na experiência do poder da
Palavra de Deus, para cumprirem com ousadia e coragem a chamada de Deus
para suas vidas.
Em Mateus 9:37, Jesus diz que “a seara na verdade é grande, mas os
trabalhadores são poucos”. Portanto, nossa responsabilidade é de prover
trabalhadores qualificados no desempenho da chamada ministerial e equipar
os cristãos para que estes possam somar ao ministério de suas igrejas locais.
Através deste período de treinamento, aqueles que frequentam a ATOS
também aprendem como aplicar os princípios da Palavra de Deus em suas
vidas diárias.
O que é então a ATOS? É um lugar onde pessoas de verdade vivem uma vida de
verdade, aprendem a alcançar o mundo com o Evangelho verdadeiro de Jesus
Cristo e com o poder verdadeiro do Espírito Santo.
Desde a sua fundação a ATOS tem focado em ensinar tanto o lado prático como
o espiritual da vida cristã. Desde a sua fundação esta escola tem treinado
milhares de homens e mulheres que estão mudando e impactando o lugar onde
vivem, trabalham e se divertem. A ATOS consegue isto através de um
curriculum equilibrado e baseado na Bíblia, que enfatiza tanto as habilidades
práticas quanto as disciplinas espirituais, necessárias para que qualquer
cristão viva uma vida mais do que vencedora em qualquer área de sua vida e
ministério. E isto não somente se aplica a pastores de tempo integral, mas é
extenso a pessoas de todas as idades com o desejo de estabelecerem e
fundamentarem sua vida na Palavra de Deus.

Treinamos nossos alunos para experimentarem,
aplicarem, viverem e ministrarem a Verdade da
Palavra de Deus.

A ATOS - Escola Cristã de Maturidade, é um centro de fé e ensino da Palavra de
Deus, que tem o objetivo de transformar vidas através da mudança de
mentalidade e, para nós, é um local de influência que capacita seus alunos a
“tocar o céu e mudar a terra”.
Nessa escola, as pessoas aprendem a ser movidas pelo Espírito Santo, a
entender seus direitos como filhos de Deus, e passam a viver a plenitude das
Suas promessas. Aqui são formados líderes, homens e mulheres de Deus, que
buscam o aperfeiçoamento e a sua edificação para que o seu serviço seja
desempenhado com excelência.
Estamos baseados na Tijuca / Rio de Janeiro, mas a ATOS tem parcerias com
outras igrejas, promovendo um ambiente de ensino único, que integra a
educação da Palavra e o ministério prático para a igreja local. Todos os
estudantes são encorajados a se envolverem em sua igreja local; e não fazemos
propaganda das igrejas associadas porque queremos honrar e reconhecer a
igreja local que nos envia, e confia nesta instituição de ensino, sabendo que a
ATOS não substitui a primazia da igreja local na vida dos seus alunos. Esta
experiência completa, prepara e equipa o aluno para servir na sua igreja local,
além de ajudar a representar a Cristo no mercado de trabalho e onde quer que
esteja.
Com mais de 700 alunos em todos os nossos núcleos todo ano, o ambiente de
ensino dinâmico e a capacitação do Espírito permitem que o aluno aprenda,
desenvolva habilidades e talentos, e cresça no seu relacionamento com outros
e com o Senhor.

B. Missão e Crença
B1. DECLARAÇÃO DE MISSÃO
Como uma instituição de educação evangélica, nos dedicamos a treinar homens
e mulheres no conhecimento e na experiência do poder da Palavra de Deus,
para cumprirem com ousadia e coragem a chamada de Deus para suas vidas.
B2. PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Para cumprir sua missão, a ATOS se compromete em:
§ Prover instrução, cuidado e enriquecimento para o desenvolvimento
pessoal de seus estudantes, em um ambiente cheio do Espírito;
§ Apresentar e ajudar ao aluno o reconhecimento da autoridade das
Escrituras em todas as áreas de sua vida, provendo um conhecimento
sólido da Bíblia;
§ Encorajar o desenvolvimento de uma teologia cristã equilibrada e
bíblica;
§ Equipar seus alunos com as habilidades básicas para o ministério;

§
§

Estimular o estudante na prática de disciplinas espirituais, em um
estilo de vida baseado nas Escrituras;
Preparar o aluno para servir em sua igreja local, de maneira que seja
um bom administrador dos recursos que Deus lhe confiou.

Alunos Graduados Irão:
§ Evidenciar um compromisso com o Senhorio de Cristo;
§ Evidenciar o fruto de um estilo de vida e mentalidade cheia do
Espírito;
§ Evidenciar o reconhecimento da autoridade das Escrituras em sua
vida;
§ Demonstrar um conhecimento fundamental da Obra de Cristo e a
habilidade de aplicar estes princípios em sua vida;
§ Evidenciar um compromisso com sua igreja local em servi-la;
§ Manifestar um compromisso contínuo de aprendizado e crescimento.
B3. NOSSA FILOSOFIA
A ATOS reconhece a primazia das Verdades espirituais reveladas na Bíblia e o
papel do Espírito Santo em interpretá-la, de acordo com as palavras do Senhor
Jesus Cristo, que instruiu seus discípulos que “quando vier, porém, o Espírito
da verdade, ele vos guiará a toda a verdade” (João 16:13).
Reconhecemos que o Pai revelou a Verdade à humanidade através de Cristo.
Portanto, a Bíblia, como sendo a Palavra oficial de Deus, é central em nossa
busca por conhecimento. Os seus princípios e preceitos são integrados por
todo o curriculum da ATOS e são o fundamento da nossa filosofia de educação.
Cremos que o Espírito Santo quer operar através de pessoas dispostas e não
somente de pessoas qualificadas profissionalmente. A ATOS oferece um
ambiente onde discípulos de Cristo podem aprender e crescer juntos,
desenvolvendo uma vida espiritual mais profunda e mais produtiva.
Com base nisto utilizamos as nossas apostilas como uma ferramenta de auxílio,
à disposição do que o Espírito está querendo ministrar aos alunos naquele
momento, podendo ser então utilizada de forma integral ou parcial.
B4. DECLARAÇÃO DE FÉ
i.

Cremos que só há um Deus, onipotente, onisciente e onipresente,
criador e sustentador de todas as coisas visíveis e invisíveis,
revelando-se na pessoa do Pai, do Filho (Jesus) e do Espírito Santo
(Genesis 1:1; Deuteronômio 6:4; Salmo 86:9-10; Isaías 43:10-11;
Mateus 28:19; Marcos 12:29; João 1:1-3).

ii.

Cremos no Senhor Jesus Cristo e em sua divindade. Nascido de uma
virgem, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à direita
de Deus Pai e vive e reina para sempre. E não há outro nome pelo qual
o homem seja salvo (Isaías 7:14; Mateus 1:23; Lucas 24:39; Atos 1:9;
2:22; Romanos 8:34; 1 Coríntios 15:4; 2 Coríntios 5:21; Efésios 4:8-10;
Hebreus 7:25-26; 9:12; 1 Pedro 2:22).

iii. Cremos no Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, como
agente no processo de salvação (nova criatura) das pessoas e no
batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo Dom de Línguas, seja
este como um dom devocional ou para edificação de outros (João
14:16; 15:26; 16:8-11; Romanos 8:14; 1 Pedro 1:2).
iv. Cremos que o homem foi criado originalmente à imagem de Deus, mas
que pecou e que sua natureza necessita de transformação, sendo este
justificado apenas pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo
(Gênesis 1:26-31; 3:1-7; Romanos 5:12-21; 3:24-28; Efésios 4:11-12).
v.

Cremos na Bíblia como o livro da revelação de Deus aos homens, como
única fonte das Palavras verdadeiras de Deus para o homem,
totalmente inspirada por Ele em cada palavra e dividida em Velho
Testamento e Novo Testamento (Mateus 5:17-18; 24:35; João 4:39; 2
Timóteo 3:16; 1 Tessalonicenses 2:13; 2 Pedro 1:19-21).

vi. Cremos na Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, composta por todos
aqueles que O receberam como Senhor e Salvador de suas vidas,
crendo, pela fé, na obra redentora da cruz do calvário e que esta é
instrumento para estabelecer e estender o reino de deus até o Seu
retorno (Efésios 1:22-23; 2:22; Hebreus 12:23; Apocalipse 11:15).
vii. Cremos na autonomia da igreja local e que qualquer ministro
itinerante deve estar baseado, se relacionar e prestar contas a sua
igreja local e ao seu pastor (Atos 13:1; Hebreus 10:25)
viii. Cremos que fomos salvos em Cristo Jesus, por fé, não por obras ou
méritos próprios; cremos na Graça de Jesus que nos resgatou das
trevas, de uma natureza pecadora, e nos transformou em novas
criaturas em Cristo Jesus (Romanos 3:28; 2 Coríntios 5:17-21; Gálatas
2:16; 3:11).
ix. Cremos que Cristo deseja que todos os membros do Seu Corpo levem
o Evangelho a todos (Mateus 28:18; Atos 1:8)
x.

Cremos na manifestação dos dons do Espírito, descritos em 1
Coríntios 12.7-11 como parte do processo de edificação e

fortalecimento da Igreja do Senhor (Atos 6:1-7; Romanos 12:4-8;
Efésios 4:8,11-16; 1 Timóteo 3:1-13; 1 Pedro 4:10-11).
xi. Cremos na cura divina, que fomos resgatados da maldição da Lei,
segundo Gálatas 3.13,14, e isto inclui as enfermidades, bem como no
que está declarado em Isaías 53.4, que diz que, “Certamente, Ele tomou
sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si...”
Cremos que Deus cura as doenças e quer que o Seu povo (a Igreja) viva
com a saúde que recebeu por herança em Cristo Jesus (Êxodo 15:26;
Salmo 103:3; Isaías 53:4; Mateus 8:16-17; Marcos 16:17-18; 1 Pedro
2:24; Tiago 5:14-15).
xii. Cremos que obedecer a Deus na área financeira, como bons
despenseiros dos recursos que Deus nos dá, sendo fiel nos dízimos e
nas ofertas, é um privilégio e não uma obrigação. É a forma que temos
de contribuir para a expansão do Reino de Deus e de abençoar pessoas.
É também a forma de Deus nos abençoar e multiplicar os nossos
recursos, à medida que seguimos a inspiração daquilo que Ele nos
pede (1 Crônicas 29:14; Malaquias 3:8-12; 1 Coríntios 9:9-14; 2
Coríntios 8:1-5; Romanos 15:26-27).
xiii. Cremos que, da mesma forma como Jesus ressuscitou dentre os
mortos e está assentado à direita do trono de Deus, Ele voltará para
aqueles que lhe pertencem (a Igreja). Cremos que Ele irá julgar todos
os povos em todas as nações no dia do juízo final (João 14:1-3; 1
Tessalonicenses 4:15-17; 2 Tessalonicenses 2:1; Tito 2:13; Tiago 5:78; 1 João 2:28; 3:2-3).
xiv. Cremos que o diabo, como inimigo da humanidade, foi
completamente derrotado pela obra de Jesus na Cruz do calvário, não
exercendo mais autoridade e nem domínio sobre os que estão em
Cristo Jesus (a Igreja). Cremos que ele cega o entendimento das
pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho libertador
(Gênesis 3:1-15; Mateus 4:1-11; Lucas 4:1-13; Colossenses 2:15; Tiago
4:7; 1 Pedro 5:8).

// 02. SOBRE OS CURSOS //

PRIMEIRO ANO FUNDAMENTAL
Escola de Maturidade

A. Informações gerais dos programas e seus cursos
A1. SOBRE A ESCOLA DE MATURIDADE
A Escola de Maturidade engloba cursos com uma grade curricular mais extensa
e mais abrangente. O objetivo dos cursos deste programa é a capacitação
específica daquele que deseja crescer e amadurecer.
Este programa inteiro visa, primeiramente formar pessoas de dentro para fora,
assim como capacita-las para servir à sua igreja local e ao mundo em que
vivem. Cremos que pessoas transformadas têm todo o potencial para se
tornarem líderes transformadores; e que seus ministérios são fruto não de
treinamento intelectual apenas, mas, o mais importante, de vida com Deus...
todo dia!
Tempo de duração: 2 anos
Horários:
19:15 – Início
19:30 - Primeiro tempo
20:15 – Intervalo
20:45 - Segundo tempo
21:30 - Terceiro tempo
22:15 - Término
Certificado: Sim
Cerimônia de Graduação: Sim (ao final do segundo e terceiro ano)

Este é o lugar perfeito para começar uma jornada de vida transformadora.
Neste curso queremos estabelecer e edificar fundamentos, no exercício da
chamada cristã como embaixadores do Evangelho de Cristo, transformadores
da sociedade, e influenciadores através Verdade. E isto começa com o próprio
indivíduo, através de uma intensa transformação de suas mentalidades.
Cremos que pessoas transformadas têm todo o potencial de se tornarem
influenciadoras e líderes transformadores; e que sua preparação não é fruto de
treinamento intelectual apenas, mas, mais importante, de vida com Deus... todo
dia! O foco é capacitar todos que desejam chegar à maturidade e ocupar, se este
for o chamado da pessoa, alguma função de liderança em uma igreja local ou
em ministérios diversos.
1. Objetivos Gerais
Este programa busca:
§
§
§
§

Desenvolver o seu relacionamento pessoal com Deus;
Prover um fundamento bíblico sólido para a vida cristã e ministério
em geral com base na obra consumada de Cristo;
Prover a oportunidade para o enriquecimento espiritual através da
prática da revelação e devoção, através da meditação nas Escrituras
e através da oração;
Desenvolver um compromisso com o desenvolvimento da busca e
dependência contínua do Espírito.

2. Resultados Específicos de Aprendizagem
Ao completar este programa, os alunos deverão ser capazes de:
§
§
§
§

Evidenciar conhecimento bíblico do conteúdo ensinado;
Articular um entendimento da doutrina cristã de uma perspectiva da
obra da cruz;
Evidenciar crescimento e desenvolvimento nas disciplinas
espirituais;
Evidenciar o resultado da prática da fé em sua vida diária.

3. Público-Alvo
§

Cristãos em geral

Trim.

4. Matérias deste curso
Trim.

1

Nome da
Matéria

Fundamentos
da Fé 01

1

O
Crescimento
do Espírito
Humano

1

Vida de
devoção e
comunhão

1

A revelação e
o mover do
Espírito

Objetivo da Matéria
Esta matéria tem o objetivo de ajudar o
aluno a conhecer os princípios pelo qual a
recebemos e com a qual operamos, para
que, através do conhecimento possamos
pratica-la como um estilo de vida, como
descrito em Romanos 1:17, “O justo viverá
pela fé”.
Desenvolver o espírito humano é o mesmo
que crescer espiritualmente. As palavras
crescer ou desenvolver partem do princípio
que existe um ponto de começo. Uma vez
que me torno nova criatura (espírito pronto
e vivo) é a partir desse momento que posso
crescer ou me desenvolver espiritualmente.
Nesta matéria veremos os impedimentos
do amadurecimento da nova criatura e
como podemos crescer em tudo, não dando
lugar à carne.
Falar sobre devoção é falar sobre uma
chamada para intimidade com Deus... e o
que Ele deseja é que nós experimentemos
os desejos mais profundos do Seu Coração.
Nesta matéria, veremos a importância da
vida devocional e os caminhos que
podemos trilhar para termos mais
intimidade com Deus.
O evento subsequente ao novo nascimento
é o batismo no Espírito Santo. Nesta
matéria, queremos que nossos alunos
entendam a ação do Espírito Santo em nós,
e mais especificamente sobre nós, e como
ela se relaciona com a obra de Deus.

Nome da
Matéria

2

O Reino de
Deus

2

Realidades da
Nova Criatura

2

Autoridade
do Crente

2

A Igreja
Vencedora

2

Como ser
dirigido pelo
Espírito

Objetivo da Matéria
Nesta matéria estaremos tratando das
definições e noções básicas pertinentes a
qualquer reino e governo, direcionando
nosso foco ao Reino de Deus, para
entendermos a origem, constituição e a
aplicação deste em nossa vida diária.
O objetivo desta matéria é mostrar ao aluno
uma das maiores necessidades do cristão:
Conhecer quem Deus é e quem ele é em
Cristo, e como isso afeta sua vida diária e
seu relacionamento com Deus. Nesta
matéria o aluno receberá a certeza de que
Em Cristo ele é uma Nova Criatura, e como
tal, ela tem um futuro e uma esperança.
Nesta matéria, o aluno deverá aprender
sobre a autoridade que Deus dá a todo
crente, com base no que somos, temos e
podemos em Cristo, ajudando o aluno a
exercer a verdadeira autoridade espiritual
em Cristo, em toda e qualquer situação.
A palavra IGREJA e VENCEDORA estão
totalmente ligadas. E isso não tem a ver
com denominação ou instituição, porque
nós somos a igreja – é Deus vivendo dentro
do Seu povo. Nesta matéria, o aluno
aprenderá que toda a nossa vida parte de
um ponto em comum: a vitória da cruz,
onde o natural aponta para o sobrenatural
e de onde partimos em nossa jornada com
Deus, andando em vitória.
Nesta matéria, o aluno deverá aprender a
realidade de ser, em tudo, conduzido pelo
Espírito de Deus com base em um
relacionamento de proximidade e
intimidade com Ele. Aprenderá também as
atitudes fundamentais para que mantenha
seu espírito aberto para se deixar ser
conduzido pelo Espírito, reconhecendo em
tudo a voz de Deus.

Trim.

3

3

Nome da
Matéria

Cura Divina

Princípios de
Prosperidade

3

O poder da
mente
renovada

3

Processo de
santificação

Objetivo da Matéria
Nesta matéria, queremos explorar um
aspecto desta vontade divina que é a cura e
a saúde disponível para todo aquele que
crê. O propósito é estabelecer na vida do
aluno um entendimento bíblico sólido, que
é a base para a experiência da saúde e da
cura divina.
Este curso foi desenvolvido para ajudar o
aluno a desenvolver o relacionamento
correto com o que a Bíblia chama de
prosperidade e o seu relacionamento com
finanças. Jesus nos diz em Lucas 16 que a
fidelidade naquilo que é mínimo (dinheiro),
nos qualificará para sermos confiados com
verdadeiras riquezas (almas eternas). Essas
lições vão estabelecer o estudante no
propósito da verdadeira prosperidade
assim como identificar os verdadeiros
inimigos da prosperidade.
Somos seres espirituais, novas criaturas em
Cristo Jesus. Mas precisamos entender que
a nossa alma tem um papel muito
importante em nossa caminhada cristã. E
por que? Porque toda decisão é tomada na
alma. Nesta matéria, o aluno aprenderá a
importância e o poder de uma mente
renovada na Palavra para ver a
manifestação da vontade de Deus se
cumprindo em sua vida.
Se somos novas criaturas, por natureza
somos chamados de “santos”. Mas como
esta nova criatura que é santa deve viver? É
impossível você separar a nova criatura de
uma prática de vida. Nascemos em Cristo
para vivermos em Cristo. “Se vivemos no
Espírito, andemos também no Espírito”
(Gálatas 5:25). Nesta matéria, o aluno
entenderá a importância de viver como
filho de Deus, livre da contaminação do
mundo, como se dá esse processo e como
Deus nos ajuda nele.

Trim.

3

Nome da
Matéria

Objetivo da Matéria

Formação de
caráter

Em conjunto com a matéria, “O processo da
santificação” (que nos ajuda a entender o
processo de viver como nova criatura), o
objetivo deste estudo é definir e apresentar
uma proposta para trazer para a aplicação
pessoal a essência do caráter cristão. Este
curso é um estudo de cada aspecto do fruto
do Espírito. Você aprenderá o propósito, as
recompensas e os meios para desenvolver e
manifestar plenamente o fruto do Espírito
em sua vida e ministério.

5. Atividades Extras
Trim.
1
1

Tipo
Livro
Email

Nome
Novos Limiares da Fé
Devocional "Exerça sua fé hoje" (30 dias)

Trim.
2
2

Tipo
Livro
Email

Nome
Dois tipos de justiça
Devocional "Exerça sua fé hoje" (30 dias)

Trim.
3
3

Tipo
Livro
Email

Nome
Jesus aquele que cura
Devocional "Exerça sua fé hoje" (30 dias)

SEGUNDO ANO FUNDAMENTAL
Escola de Maturidade
Este curso visa fortalecer o alicerce da vida cristã e capacitar o aluno em
fundamentos que o levem à maturidade espiritual, de forma que possam
influenciar muitos através da Verdade, tanto no ambiente em que vivem como
em sua igreja, no exercício do seu ministério.
1. Objetivos Gerais do Programa
Este programa busca:
Desenvolver o seu relacionamento pessoal com Deus;
Prover um fundamento bíblico sólido para uma vida que frutifica e
anda em vitória em todas as áreas, incluindo a ministerial;
Dar ao aluno um entendimento e apreciação pela Igreja e seus
ministérios;
Desenvolver um compromisso com o desenvolvimento da busca e
dependência contínua do Espírito.

§
§
§
§

1

Vivendo o
propósito de
Deus

1

Fundamentos
da Fé 02

Trim.

Nome da
Matéria

2. Resultados Específicos de Aprendizagem
Ao completar este programa, os alunos deverão ser capazes de:
Evidenciar conhecimento bíblico do conteúdo ensinado;
Evidenciar crescimento e desenvolvimento nas disciplinas
espirituais;
Evidenciar o resultado da prática da fé em sua vida diária.

§
§
§

2

Desenvolvendo a
habilidade de
se relacionar

2

Exercendo
liderança

3. Público-Alvo
Cristãos em geral

§

4. Matérias deste curso
Trim.

1

Nome da
Matéria

Objetivo da Matéria

Ministrando
Fé

Nesta matéria, o objetivo é trazer uma
consciência da necessidade daquele que
ministra sobre fé de se fortalecer e crescer
em fé. O aluno deve se familiarizar com
métodos de ministração, operação e
desenvolvimento da fé, reconhecer alguns
inimigos da fé e como superá-los, e se
tornar, cada vez mais, um motivador e
encorajador das pessoas que estão ao seu
lado.

Deus tem um propósito a um plano, um
destino e um projeto, para toda a Sua
criação, de uma forma em geral, mas
também para cada indivíduo.
O propósito desta matéria é apresentar o
coração de Deus, despertando no aluno o
desejo de conhecer o propósito específico
de Deus para Sua vida e como completar
sua carreira.
Nesta matéria, o aluno entenderá que a
jornada da fé não é uma jornada livre de
obstáculos, por isso, temos que estar
preparados em Deus, revestidos com a
Verdade da Palavra, para enfrentarmos as
mais variadas formas de oposições de
Satanás, e, assim, vencermos todas.
Objetivo da Matéria
Nesta matéria, o aluno aprenderá que tudo
na vida gira em torno de relacionamentos.
O homem lida com relacionamentos desde
o seu nascimento até à sua morte. Ele nasce
de um relacionamento e vive para um
relacionamento. Portanto, é necessário
aprender a como viver em unidade uns com
os outros.
Liderar é uma habilidade que pode ser
aprendida. Não é um cargo ou mesmo ter
seguidores. Nesta matéria, derivada de
conceitos básicos e bíblicos, juntamente
com as principais características e
responsabilidades de um líder, o objetivo é
que o aluno perceba que liderança,
portanto, é a chave para a vida da igreja,
porque flui de uma vida devocional rica
com Deus, e como representamos Cristo a
quem influenciamos.

Trim.

Nome da
Matéria

2

Definindo a
Igreja

2

A revelação
da cruz de
Cristo

Objetivo da Matéria
O propósito desta matéria é estudar a
natureza, a função e os princípios que
definem a Igreja do Novo Testamento e com
isto, medir nossas vidas com os padrões
Bíblicos em como Deus vê a Sua Igreja.
A obra da cruz de Cristo é a obra redentora
de Cristo para a humanidade e o que deve
nortear toda a nossa vida cristã. Uma obra
completa foi feita por nós! Nesta matéria,
queremos ajudar o aluno a identificar a
realidade e o propósito da obra da cruz,
identificando a sua autoridade como filho
de Deus, aplicando a liberdade conquistada
pela qual podemos viver hoje.
Precisamos nos firmar em uma igreja onde
vamos nos alimentar espiritualmente, fazer
parte de um corpo e servir uns aos outros.
Nesta matéria, vamos identificar que esse é
um dos propósitos de Deus para nossa vida:
precisamos valorizar fazer parte do corpo
de Cristo, que não é apenas algo passivo,
mas ativo.

2

O serviço do
corpo

Trim.

Nome da
Matéria

Objetivo da Matéria

A graça de
Deus

A graça não é uma mensagem, é o
Evangelho e o Evangelho que Jesus veio
apresentar foi o evangelho do Reino, de um
novo estilo de vida baseado na própria
essência de Deus que habita em nós. O
propósito desta matéria é ajudar o aluno na
compreensão do que é o viver pela graça,
reconhecendo sua operação constante,
assim como os enganos que satanás tenta
trazer acerca do assunto.

3

3

Vida de
adoração

3

Eficácia em
oração

3

Submissão e
autoridade

3

Dons do
Espírito

Normalmente quando ouvimos esse
assunto, alguns de nós somos tendenciosos
a pensar em música, no louvor da igreja,
mas adoração é mais que isso, é uma vida
de rendição à vontade de Deus, é escolher
todos os dias independente das
circunstâncias viver um estilo de vida que
agrade a Deus. Nesta matéria, o aluno
aprenderá sobre o estilo de vida de
adoração e como isso influencia a nossa
vida diária.
Aprender a orar com eficácia é uma das
maiores necessidades do crente. O cristão
jamais será bem- sucedido em alcançar os
propósitos de Deus para sua vida se não
souber orar de acordo com os princípios
bíblicos. Nesta matéria, o aluno aprenderá a
como compreender a vontade de Deus, e
como aplicar os princípios bíblicos da
oração na sua vida devocional.
Deus é o princípio de toda autoridade. Ele
mesmo é o governante d universo e o seu
plano eterno é estabelecer Seu Reino, sendo
Ele mesmo Senhor e soberano. Todas estas
expressões nos levam a pensar em palavras
que expressam uma estrutura de
autoridade e submissão, de senhores e
servos, de líderes e liderados. Nesta
matéria, queremos que o aluno entenda a
estrutura divina de autoridade e o princípio
bíblico de submissão voluntária, ambas
baseadas no amor.
É muito importante que, como cristãos,
conheçamos as manifestações do Espírito,
para que possamos nos mover como
parceiros dEle em todos os Seus propósitos.
A Palavra de Deus nos ensina a buscarmos
os melhores dons, sendo cooperadores na
edificação do Corpo de Cristo. Nesta
matéria, queremos que você entenda o
propósito dos dons e como eles nos ajudam
no propósito de servir ao Corpo de Cristo e
sua igreja local.

Trim.

3

Nome da
Matéria

Objetivo da Matéria

Efésios, a
vitória da
nova criatura

Ninguém vive a nova criação sem ter
conhecimento sobre ela, e uma boa parte da
igreja do Senhor Jesus desconhece sobre o
ser e o viver esta nova criação, sobre a obra
feita por Jesus que nos trouxe esta herança
maravilhosa. Nesta matéria veremos, no
livro de Efésios duas partes importantes da
vida cristã: a nossa posição e a prática de
sermos novas criaturas.

Tipo

1

Email

Nome
O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória
perdida
Devocional "Exerça sua fé hoje" (30 dias)

Trim.
2
2

Tipo
Livro
Email

Nome
Bíblia - Novo Testamento
Devocional "Exerça sua fé hoje" (30 dias)

Trim.
3
3

Tipo
Livro
Email

Nome
Seguindo os planos de Deus
Devocional "Exerça sua fé hoje" (30 dias)

Livro

§
§
§
§

Desenvolver o seu relacionamento pessoal com Deus;
Instruir pastores e líderes da igreja no conhecimento bíblico e na
capacitação prática para o ministério pastoral;
Dar ao aluno um entendimento e apreciação pelo ministério
pastoral;
Desenvolver um compromisso com o desenvolvimento da busca e
dependência contínua do Espírito.

2. Resultados Específicos de Aprendizagem
Ao completar este programa, os alunos deverão ser capazes de:

5. Atividades Extras
Trim.
1

1. Objetivos Gerais
Este programa busca:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------A2. SOBRE A ESCOLA MINISTERIAL
A Escola de Maturidade engloba cursos com uma grade curricular cujo objetivo
é a capacitação específica daquele que deseja ministrar a outros.

TERCEIRO ANO COM ÊNFASE EM
LIDERANÇA MINISTERIAL
Programa Regular
Este curso visa capacitar pastores e líderes da igreja em um contexto local,
ensinando homens e mulheres dispostos a propagar o evangelho sob o poder
do Espírito Santo, com a ousadia e determinação que vêm por meio do
conhecimento da Palavra de Deus. Nosso objetivo é capacitar o pastor (ou
futuro pastor) com ferramentas fundamentais para o exercício do seu
ministério.

§
§
§
§

Evidenciar conhecimento bíblico do conteúdo ensinado;
Articular um entendimento bíblico sobre o ministério pastoral;
Evidenciar crescimento e desenvolvimento nas disciplinas
espirituais;
Evidenciar o resultado da prática da fé em sua vida diária e
ministério

3. Público-Alvo
§
§

Líderes de ministério;
Pastores

4. Matérias deste curso
Trim.

1-2

Nome da
Matéria

Objetivo da Matéria

O Chamado
Ministerial 12

Deus está formando homens e mulheres e
os capacitando com um chamado para
liderar outros. Com isto em mente, a
preparação interior daquele que chamado é
vital para a saúde da igreja a quem este
lidera. O propósito desta matéria é instruir
ao líder no contexto da relevância da
Verdade e a consciência da constante
renovação espiritual.

Trim.

Nome da
Matéria

1

A força do
Espírito
Santo no
ministério

1

Dons
Ministeriais

Trim.

2

Objetivo da Matéria
Nesta matéria você aprenderá como Deus
chama e prepara uma pessoa para realizar
sua obra, e como ele coloca o seu poder a
disposição daqueles que aceitam o desafio.
Você aprenderá a reconhecer ação da força
do Espírito Santo na sua vida e ministério.
Aprenderá ultrapassar a paralisia espiritual
para entrar na onda do reavivamento que
está para acontecer na vida daquele que se
desperta.
A Palavra de Deus nos revela o que Deus faz
em nós e através de nós e nos mostra que
Ele mesmo está operando em nossa vida. E
com base neste plano de nos ver
participando do que Ele tem para os
homens é que a Bíblia diz que “Ele
concedeu dons aos homens” (Efésio 4:11).
Nesta matéria, o aluno entenderá que estes
dons – a saber, os cinco dons ministeriais:
Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e
mestre – foram dados para o
aperfeiçoamento dos santos, para o
trabalho do ministério e para a edificação
do Corpo de Cristo e que esses dons fazem
parte do propósito de Deus para o
amadurecimento dos santos até que Jesus
volte para sua Igreja (Efésios 4:11-16).

Nome da
Matéria

Objetivo da Matéria

A visão
financeira do
Reino

Finanças podem ser um propósito
abençoado ou uma armadilha, dependendo
do coração de quem a administra. O
propósito desta matéria é auxiliar o pastor
a ter uma visão do propósito das finanças
de maneira a servir o Reino de Deus.

Trim.

Nome da
Matéria

Objetivo da Matéria
A nova criatura é fortalecida pela verdade.
Estamos vivendo dias que pensamentos e
ideias erradas contaminando o nosso
interior e precisamos permitir que a luz da
verdade seja fortalecida na sua vida. Nesta
matéria, o aluno entenderá como o diabo
traz o engano através dos pensamentos
errados, nos induzindo ao erro, e
impedindo a verdade de governar e
iluminar o nosso coração, e com isso,
aprenderá a como se posicionar contra tais
armadilhas.
Como líderes, devemos estar
constantemente em processo de
aperfeiçoamento com o objetivo de
“funcionarmos” como fomos criados para
funcionar, fluindo bem na unção do Espírito
Santo. O propósito desta matéria é a de
formar o aluno na consciência de que
precisamos sempre conservar a nossa
saúde espiritual, ou a integridade do nosso
coração (que é justamente o nosso ponto de
encontro com Deus), dizendo como Davi:
“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu
coração, prova-me e conhece os meus
pensamentos; vê se há em mim algum
caminho mau e guia-me pelo caminho
eterno” (Salmo 139:23-24).

2

Caminhando
à luz da
Verdade

2

Integridade
no Ministério

Trim.

Nome da
Matéria

Objetivo da Matéria

O pastor e
sua família

Ser pastor é uma grande bênção concedida
por Deus. O pastor é uma pessoa que tem
um ideal, que tem uma missão, um
chamado divino e que sente arder dentro
de si o desejo de pastorear de maneira
digna, honesta e fiel. Mas todo pastor tem a
sua família. Talvez uma das tarefas mais
difíceis de ser administrada pelo pastor é a
condução de sua própria família. O
propósito desta matéria é auxiliar o pastor
a combater a força das trevas contra sua
família, para que a casa inteira possa
realizar a obra do ministério.

3

Trim.

3

3

Nome da
Matéria

A experiência
dominical

Administração financeira
na prática

Objetivo da Matéria
O que é o domingo para nós? E para outros?
Talvez seja a maior oportunidade que
muitos terão de receber algo de Deus e
serem iniciados no processo de
transformação de suas vidas. O propósito
desta matéria é ajudar ao líder a
compreender as muitas áreas que
envolvem um culto, e valorizar as pessoas
neste processo.
Ninguém consegue viver sem dinheiro.
Desde a hora que você acorda até a hora de
dormir, seu dia é permeado de situações
que exigem que você entenda
minimamente da boa utilização do
dinheiro. Compreender como tudo isso
funciona é uma necessidade cada vez maior
para líderes, como bons despenseiros dos
recursos que Deus nos confiou. Objetivo
desta matéria é ajudar ao aluno a perceber
que o dinheiro não é um vilão, mas que
pode ser uma boa ferramenta na mão
daquele que bem o utiliza.

5. Atividades Extras
Trim.
1
1
1

Tipo
Livro
Livro
E-mail

Nome
Dons do Ministério
Qualificados (Tony Cooke)
Devocional "Exerça sua fé hoje" (30 dias)

Trim.
2
2
2

Tipo
Livro
Livro
E-mail

Nome
Kriptonita
Amor: o caminho para a vitória
Devocional "Exerça sua fé hoje" (30 dias)

Trim.
3

Tipo

Nome
Casamento, divórcio e novo casamento
(Kenneth Hagin)
A batalha final (Rick Joyner)
Devocional "Exerça sua fé hoje" (30 dias)

3
3

Livro
Livro
E-mail

A ATOS crê que a ordenação ao ministério, seja
ele qual for, é uma função da igreja local e não
desta instituição de ensino. Portanto, a ATOS
não ordena seus alunos ao ministério, mas os
prepara para exercê-lo com excelência.
A3. Sobre os CURSOS DE MENOR DURAÇÃO

CURSO ALFA
Tempo de duração: 4 meses
Horários: Os horários destes cursos divergem nos núcleos.
Certificado: Sim
Cerimônia de Graduação: Não
1. Sobre o curso
O ALFA te dará o que é de mais essencial para que você possa viver uma vida
abundante e lançará os fundamentos sobre a caminhada da vida cristã, para
que o aluno prossiga em sua jornada de fé conforme os princípios bíblicos,
alcançando um novo nível de fé, compromisso e maturidade, em cada esfera da
sua vida.
Mas para que isto aconteça, os fundamentos cristãos devem estar bem
definidos e ajustados. E quais são estes fundamentos? O apóstolo Paulo cita 6
em Hebreus 6:1-2.
Estes são as coisas mais fundamentais da jornada cristã que você deve guardar
no seu coração. Quando isto estiver estabelecido em você, o tempo chegará
onde Deus poderá acrescentar ao que já foi estabelecido. Espere por isso. Crie
uma expectativa no seu coração porque Deus que ver você avançar. E é isto que
queremos ensinar neste curso.

2. Objetivos gerais
Este curso busca:
§
§
§
§

Desenvolver o seu relacionamento pessoal com Deus;
Instruir pastores e líderes da igreja no conhecimento bíblico e na
capacitação prática para o ministério pastoral;
Dar ao aluno um entendimento e apreciação pelo ministério
pastoral;
Desenvolver um compromisso com o desenvolvimento da busca e
dependência contínua do Espírito.

6. Atividades Extras
Trim.
1

§

Evidenciar conhecimento bíblico do conteúdo ensinado;
Articular um entendimento bíblico sobre o ministério pastoral;
Evidenciar crescimento e desenvolvimento nas disciplinas
espirituais;
Evidenciar o resultado da prática da fé em sua vida diária e
ministério

4. Público-Alvo
§

Cristãos em geral

5. Lições deste curso
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

A jornada começa
A Bíblia
Deus e a Trindade
Anjos, satanás e sua queda
Pecado e redenção
Ensino de batismos parte 1-2
Arrependimento
Fé – parte 1-2
Ressurreição dos mortos e juízo eterno
Oração e jejum
Adoração
Santa ceia e imposição de mãos
Dízimos e ofertas
Sigamos avente na jornada cristã.

Livro

1
1
1
1

3. Resultados Específicos de Aprendizagem
Ao completar este curso, os alunos deverão ser capazes de:
§
§
§

Tipo
Livro
Livro
Livro
E-mail

Nome
Lançando sobre Ele toda ansiedade (Kenneth
Hagin)
Nele (Kenneth Hagin)
Como andar em amor (Kenneth Hagin)
Sabendo o que nos pertence (Kenneth Hagin)
Devocional "Exerça sua fé hoje" (30 dias)

ESCOLA DE ADORAÇÃO
Tempo de duração: Varia de acordo com a matéria
Horários: 19:30-20:30.
Certificado: Sim
Cerimônia de Graduação: Não
1. Sobre o curso
A ESCOLA DE ADORAÇÃO é um curso projetado para toda a congregação,
destinada a ajudar você a desenvolver uma cultura de adoração em sua vida e
igreja. Este é um estudo bíblico e revelador sobre adoração como estilo de vida
e como isso afeta a vida de cada crente e da igreja.
Adorar é atribuir valor a um objeto ou pessoa e faz parte da cultura do Reino,
onde o ambiente criado pelos desejos do Rei tornam-se o estilo de vida dos
Seus cidadãos. Este curso têm o objetivo de desenvolver PAIXÃO pelo coração
de Deus e o ENTENDIMENTO de que adoração a Deus é como vivemos nossa
vida percebendo e respondendo a Ele.
2. Objetivos Gerais
Esta ênfase busca:
§
§
§

Prover um fundamento bíblico sólido para uma vida de intimidade
com Deus;
Dar ao aluno um entendimento sobre adoração bíblica e sua
importância;
Desenvolver um compromisso com o desenvolvimento da busca e
dependência contínua do Espírito.

3. Resultados Específicos de Aprendizagem
Ao completar este programa, os alunos deverão ser capazes de:
§
§
§

Evidenciar conhecimento bíblico sobre adoração como estilo de
vida;
Evidenciar crescimento e desenvolvimento nas disciplinas
espirituais;
Evidenciar o resultado da prática da adoração em sua vida diária.

4. Público-Alvo
§
§

Cristãos em geral
Cantores e instrumentistas envolvidos no ministério de música

5. Cursos desta escola
§
§
§
§

Princípios fundamentais de adoração
A vitória da gratidão
Criados para o louvor
A formação espiritual do adorador

6. Atividades Extras
Curso
Princípios
fundamentais
A vitória da
Gratidão
Criados para
o louvor
Formação
Espiritual
Todos

Tipo

Nome

Áudio

MP3 - Crescendo em Fé 2016

Livro

Trabalho

Livro

O poder disponível do louvor

Livro

A decidir

E-mail

Devocional "Exerça sua fé hoje" (30 dias)

// 03. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS //
A. Número de Matrícula
Ao efetivar sua inscrição, o aluno receberá um número de matrícula que é único
e pode ser encontrado em seu crachá e no sistema de alunos da ATOS. Esse
número deve ser usado como referência em provas, trabalhos, requisições e
em qualquer inteiração com a administração da escola.

B. Material Didático
O aluno da ATOS terá acesso gratuito as apostilas das matérias e material extra
via AVA (Ambiente Virtual do Aluno da Atos). Ocasionalmente, a Atos poderá
enviar e-mails com mais materiais que ajudarão o aluno em sua jornada de
estudo.
i.

O propósito das apostilas é o de assistir aos estudantes da Atos, em
desenvolver um entendimento da matéria estudada. Não é um volume
extenso do assunto e, portanto, não deverá ser usado de forma
singular, mas servirá como ajuda para ser usado em qualquer outro
estudo que você venha a desenvolver. Este material é protegido e não
pode ser copiado, dado, emprestado ou vendido, sem a permissão da Atos
ou de seu autor.

B. Sistema de Avaliação
Os exames são de natureza objetiva, através de testes de múltipla escolha, com
o uso do sistema de cartão resposta. Caso haja exames de natureza subjetiva
(testes escritos, trabalhos, etc.), as notas serão determinadas pelo professor.
Serão aplicadas 3 provas (1 por trimestre).
A pontuação das provas se dá da seguinte forma:
§

Escola de Maturidade
o Primeiro ano: 80% de questões objetivas; 20% de tarefas
extraclasse;
o Segundo ano: 70% de questões objetivas; 30% de tarefas
extraclasse;

§

Escola Ministerial + Curso Alfa + Escola de Adoração
o 60% de questões objetivas; 40% de tarefas extraclasse;

Uma facilidade que damos aos nossos alunos é a de fazer a prova na semana
anterior à data marcada no calendário, caso na data da prova o aluno esteja
impossibilitado de comparecer por motivos extremos, como trabalho ou
procedimentos médicos (viagens de lazer, por exemplo, não qualificam para
este ponto). A marcação da leitura dos livros deve ser levada em conta pela
data da realização da prova, ou seja, o aluno deve ter preenchido estes
requisitos até a data do dia em que ele está fazendo a prova. Para esta
antecipação de data da prova, o aluno deverá entrar em contato com a direção
do núcleo que fará o agendamento.

C. Avaliações
D1. DO CONTEÚDO
O conteúdo das provas consiste nas tarefas extraclasse, apostila e aulas
ministradas pelos professores; portanto, anote tudo o que for dito.

É válido lembrar, como já afirmado no ponto
1.B3, que, “utilizamos as nossas apostilas como
uma ferramenta de auxílio à disposição do que o
Espírito está querendo ministrar aos alunos
naquele momento, podendo ser então utilizada
de forma integral ou parcial.”
C2. DAS TAREFAS EXTRACLASSE
As tarefas extraclasse somarão importantes pontos nos exames. Estes devem
ser realizados no respectivo trimestre, de acordo com o cronograma de aulas.
Isto se aplica também à leitura do Novo Testamento aos alunos de 2º ano do
Programa Regular Ministerial.
C2.1 Ler livros / Ouvir áudios

Baixar e/ou compartilhar livros, imagens e
aulas sem prévia autorização do autor é crime
de violação de direito autoral, conforme artigo
29 da Lei 9.610/98 de Direitos Autorais.

C2.2 De trabalhos

§

i.

Em caso de trabalho extraclasse, este será avaliado pelo professor e a
nota poderá ser lançada até o final do terceiro trimestre.

ii.

Instruções quanto aos trabalhos:

D. Aprovação
Para aprovação, o aluno deverá atingir uma média final satisfatória. O sistema
de graduação será como se segue:

a.

Devem ser entregues em papel A4;

b.

Devem estar digitados, e não à mão;

c.

Ter uma página de rosto contendo as seguintes informações:
§ Nome completo;
§ Número de Matrícula;
§ Núcleo
§ Nome da matéria
§ Nome do professor
§ Título do Trabalho em questão

d.

§

0 - 69 (Insuficiente) / 70 - 89 (Bom) / 90 - 100 (Excelente)

Alguns critérios da avaliação:
§ Formato
§ Cuidado com o trabalho
§ Tema escolhido
§ Referências bíblicas usadas
§ Progressão lógica
§ Conclusão

Serão aprovados os alunos com média final mínima de 70 pontos (avaliação:
"bom" ou "excelente"). O aluno deixando de fazer alguma prova, não atingirá a
média suficiente para aprovação e, portanto, estará automaticamente
desligado da escola.
O aluno também deverá observar os critérios de frequência por matéria
estabelecidos, a fim de ser aprovado. Matérias pendentes, ao final do
curso, acarretam em falha acadêmica, estando o aluno passível de
reprovação acadêmica.
Para ingresso no Segundo Ano de qualquer ênfase do Programa Regular, o
aluno deverá ter sido aprovado com êxito no Primeiro Ano Básico.
i.

C2.3 Dos Devocionais
Os alunos devem realizar 30 dias de devocionais em cada trimestre. Os
devocionais que devem ser lidos são os dos pastores Helio e Deise Peixoto, e
podem ser:
§
§

Enviados diretamente ao seu e-mail através do
http://www.exercasuafehoje.com.br/
Acessados através do site, http://www.heliopeixoto.com/

site,

C3. DA REMARCAÇÃO
A ATOS permite que você tenha sua prova remarcada
§
§

Ao submeter sua avaliação para remarcação, você o faz por sua conta
e risco, sabendo que sua nota pode aumentar ou diminuir.
Nossa comunicação oficial será por e-mail.

Você precisa entrar em contato através do e-mail
suporte@atos1.com.br.
A remarcação é gratuita até a data da prova de segunda chamada do
terceiro trimestre.

É importante notar que estamos treinando você para uma vida de
caráter, o caráter do reino de Deus. Cada candidato deve mostrar
evidência de verdadeira vida e caráter cristão, durante seu período de
estudo na ATOS, para que possa receber seu certficado de conclusão.
Como descrito em 1 Timóteo 3, a vida do estudante da ATOS deve
testemunhar um estilo de vida cristão moral, ético, financeiro e social.
Estudantes podem ser desqualificados de receber certificados se sua
conduta for claramente contra a Palavra de Deus.

E. Transferência
O aluno que desejar, pode solicitar sua transferência comunicando ao diretor
do seu núcleo, que verificará a possibilidade para o núcleo desejado.
E1. PARA OUTRO NÚCLEO PRESENCIAL
i.

A transferência só poderá ser efetuada se o aluno estiver em dia com
suas finanças.

ii.

As faltas serão passadas para a nova matrícula.

F. Avaliação periódica da escola

E2. PARA O AMBIENTE EAD
i.

A transferência só poderá ser efetuada se o aluno estiver em dia com
suas finanças.

ii.

Recomendamos que o aluno faça a transferência do ambiente
presencial para o ambiente EAD ao final da prova do trimestre, para
que possamos fazer a transferência para o módulo compatível com a
sua jornada na Atos presencial.
a.

É importante notar que as notas do trimestre no ambiente
presencial, assim como as atividades extraclasse, também
contam como parâmetros para a transferência para o
ambiente online. Alunos abaixo da média ou com atividades
extraclasse pendentes não serão permitidos passar para o
próximo nível, devendo refazer o mesmo no ambiente online
para poder cumprir os requisitos acadêmicos.

“Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes,
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado
de fazer segundo tudo quanto nele está escrito;
então, farás prosperar o teu caminho e serás
bem-sucedido.”
Josué 1:8

A cada trimestre, juntamente com as provas, entregamos um formulário de
avaliação da escola com o propósito de avaliar:
§
§
§
§
§

A carga horária das matérias;
A satisfação com o assunto;
A qualidade do material apresentado;
A satisfação geral com o professor;
O nível de aprendizado do aluno.

Após os alunos terem completado o formulário de avaliação, a administração
junta e organiza os dados eletronicamente. Com estes dados a escola gera
relatórios e determina as mudanças necessárias em cada propósito avaliado.

O Diretor Geral, juntamente com sua equipe de
direção, usa esta ferramenta de avaliação para
trabalhar em melhorias contínuas no serviço
prestado aos alunos da Atos.

// 04. FREQUÊNCIA //
Esperamos que o aluno esteja presente em todas as aulas. Você está aqui para
receber treinamento, portanto, invista com sabedoria nos recursos que Deus
tem providenciado para você. Procure tirar o máximo de proveito daquilo que
a Atos lhe oferece. Você deve chegar com antecedência para assistir às aulas,
que começarão pontualmente nos horários estabelecidos e a frequência às
mesmas é obrigatória.

B. Faltas
Por se tratar de um curso presencial, o aluno deverá administrar suas
prováveis faltas dentro do limite de 25% permitido da carga horária da
matéria, assim como descrito na Lei de Diretrizes e Bases.
i.

O apontamento da frequência, por meio
eletrônico e/ou manual, é de responsabilidade
do próprio aluno, que deverá assinar a folha de
presença, todos os dias de aula, para cada
matéria assistida.
i.

ii.

É importante notar que, apesar do cronograma ser pré-estabelecido, a
ATOS tem a prerrogativa de alterá-lo, sem prévia comunicação ao
aluno, uma vez que esperamos que o mesmo esteja em todas as aulas,
e visto que nossa instituição segue um formato diferente de outras
instituições de ensino. Caso o aluno falte, as faltas serão computadas
conforme as aulas ministradas no dia da falta.
Em caso do impedimento de haver aula, o aluno será notificado via
midias sociais, e através dos dados cadastrados em sua matrícula
como e-mail, e se for o caso, via sms.

Não é permitido sair durante ou antes do término das aulas, a não ser em casos
de urgência e esta notificada ao Diretor do núcleo ou a um dos nossos
voluntários. Caso isto ocorra, o aluno perderá 02 (dois) pontos em sua nota da
prova do trimestre.

Visando o melhor aproveitamento do curso, o aluno deve procurar
minimizar sempre o número de faltas, mesmo dentro dos limites
referidos. Esses limites de faltas são estabelecidos porque
acreditamos que o impacto da ATOS, na vida dos alunos, é de suma
importância.
Assistir as aulas é da maior importância para a formação do aluno.
Quando um estudante falta, o maior prejudicado é sempre ele mesmo.
Por isso, a frequência regular é uma exigência da própria ATOS.

ii.

O sistema enviará um e-mail notificando de sua ausência e você
poderá checar o seu controle de frequência na ÁREA DO ALUNO.

iii.

A falta às provas é considerada algo grave. Em caso de falta à prova, o
aluno poderá fazer 2ª chamada no prazo de 1 (uma) semana. Os
pontos de leitura obrigatória dos livros para a prova de 2ª chamada,
só serão computados mediante apresentação de documentação
pertinente, como descritos na seção C abaixo.

C. Abono de Faltas
Uma das disciplinas importantes que gostaríamos de formar em sua vida é o
de, em todos os casos, apresentar razões e provas de sua conduta e
procedimento, demonstrando com isto sua responsabilidade para com seus
líderes (e para com esta instituição), sendo uma pessoa que inspira confiança.

A. Atrasos
Sabemos que são muitos os motivos pelos quais uma pessoa pode, de forma
justa, se atrasar, e entendemos que o inferno se levanta muitas vezes para
tentar parar o tempo determinado por Deus para sua preparação. Atrasos não
serão computados, mas precisamos estar atentos às armadilhas do diabo.
Lemos em 2 Coríntios 2:9,10: “E foi por isso também que vos escrevi, para ter
prova de que, em tudo, sois obedientes... para que Satanás não alcance vantagem
sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios”. Você está aqui para receber
treinamento e não somente um certificado. Mas caso o aluno chegue após a
passagem da lista de presença, este poderá assistir a aula, mas não terá como
assiná-la, recebendo, assim, falta para a respectiva matéria.

“Contudo, que todos vivam a vida que o Senhor lhe
determinou, e para o qual Deus o chamou (pois
cada pessoa é única e é responsável por suas
escolhas e conduta, que ele ande desta maneira).
Esta é a regra que eu faço em todas as igrejas.”
1 Coríntios 7:17, Versão Amplificada em Inglês.

Os motivos de ausência permitidos, dentro de um limite aceitável, que não
prejudique o progresso de seus estudos são:
§

Compromissos familiares extremos, como no caso do falecimento de um
membro imediato, casamento e lua de mel do aluno matriculado, e
obrigações familiares como no caso com filhos;

§

Compromissos relacionados ao ministério, como participar de reuniões
de diretoria ou atendimento pastoral de emergência, como no caso do
falecimento de um membro de sua igreja.
o

Não consideraremos como motivo de abono de falta o caso do
aluno faltar por causa de cultos, ou viagens de cunho religioso

§

Razões médicas ou enfermidade.

§

Compromissos de trabalho, e isso inclui viagens ou seminários que o
aluno venha a fazer por conta do seu trabalho.

Em TODOS OS CASOS, o abono só será dado para
duas semanas no máximo (salvo em caso de
internação hospitalar), não excedendo o limite
máximo de 12 aulas por tipo de abono.
i.

É INDISPENSÁVEL a entrega do documento
comprobatório de ausência, no período de no
máximo 2 semanas após o ocorrido.
Juntamente com os devidos documentos, se faz
também INDISPENSÁVEL que o aluno compre
os áudios das aulas em questão.
D. Abandono
O aluno que, por ventura, faltar mais de 25% do total de aulas do ano letivo
(tendo parcelas em aberto) receberá o status de ABANDONO, levando à
suspensão imediata de suas atividades acadêmicas, podendo chegar ao
término do contrato, caso o aluno não dê explicações plausíveis do número
excessivo de faltas.

E. Pendência por faltas
Caso o aluno exceda o limite máximo de faltas por matéria, ele,
automaticamente, estará com uma pendência acadêmica por falta e deverá
cumprir os requisitos para liberar a matéria (procedimento este necessário
para aprovação final no curso) e realizar a prova.
i.

O aluno com pendência em qualquer matéria deverá refazer a
matéria em questão no sistema EAD. Ao término do curso, mediante
aprovação, o aluno deverá emitir o certificado de conclusão da
matéria, e entregar à secretaria do curso para liberação da matéria.

ii.

Toda pendência deve ser quitada até o dia da última prova do ano.

Atestados necessários para o abono de faltas
§
§

§
§
§

Falecimento de um membro imediato: Cópia do atestado de
óbito.
Casamento: Cópia do termo de casamento religioso com efeito
civil, ou outro documento que ateste o dia da realização da
cerimônia. Consideraremos a semana seguinte como lua-demel.
Compromissos relacionados ao ministério: Declaração do
pastor com relação ao compromisso realizado.
Razões médicas: Cópia do atestado médico ou comprovação de
tratamento.
Compromissos de trabalho: Declaração do empregador ou
comprovação de período trabalhado, como é o caso de pessoas
que trabalham com escalas ou documento de viagem.

Em caso de pendência por falta, a nota da
referida matéria estará bloqueada, e será um
impedimento para aprovação final do curso.
iii.

Somos uma instituição de ensino e é com base nisto que esta medida
se aplica. Mas por outro lado, também visamos o conhecimento
revelado e o treinamento para a vida cristã, e cremos que a revelação
vem por ouvir a Palavra de Cristo, e por isso o aluno, para liberação da
matéria, (e realização da prova) deve realizar tal procedimento.

F. Crachá
Cada aluno receberá um crachá com seu nome, fotografia e nº de matrícula.
Este crachá é de uso obrigatório nas dependências da escola e deverá estar
visível, pois será usado para identificar o aluno. É proibido alterar quaisquer
dados do crachá, como por exemplo colar adesivos, alterar a foto já impressa,
etc. Caso o aluno tenha esquecido de trazê-lo, deverá comunicar na entrada, e
receber, então, um adesivo de identificação apropriado.
Em caso de perda de crachá, o aluno deverá procurar a Secretaria da Escola
para adquirir uma segunda via, mediante taxa correspondente.
i.

Entrada nas salas de aula só será permitida se o aluno estiver
devidamente credenciado pelo uso do crachá ou de outra marcação,
autorizada pela ATOS, como o uso de adesivos.

// 05. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS //
A. Matrículas

B. Mensalidades
i.

O valor total do curso será dividido em 01 (uma) matrícula e 09 (nove)
mensalidades. As mensalidades deverão ser pagas até o dia 10 (dez)
de cada mês. O aluno efetuará, no ato da inscrição, o pagamento do
valor correspondente ao curso escolhido, valor este demonstrado no
site da escola, assumindo o compromisso de pagar as parcelas mensais
e sucessivas que eventualmente sejam acordadas entre as partes, e na
data estipulada (todo dia 10 de cada mês).

ii.

O pagamento se dará:

A matrícula só será efetivada após o preenchimento da ficha e o pagamento da
taxa correspondente. Depois de matriculado, cada aluno receberá um crachá
que o credenciará para o acesso às aulas. Em nenhuma hipótese o aluno poderá
assistir às aulas sem identificação própria e exclusiva da Atos.

Gostaríamos de lembrar que você tem 5 dias
corridos, desde o momento de sua inscrição,
para fazer o pagamento da matrícula. Sua
matrícula
só
será
efetivada,
e
consequentemente sua vaga garantida, após o
recebimento pelo nosso sistema do pagamento
da taxa de matrícula. Caso não vejamos o
pagamento desta taxa dentro deste período,
sua matrícula será cancelada e a vaga que antes
estava ocupada será reaberta.
i.

Prezando um melhor funcionamento da escola, cada turma deverá ter
no mínimo 10-15 pessoas. Caso você confirme sua inscrição (mediante
pagamento) mas o número mínimo não seja alcançado, sua taxa de
inscrição será devolvida. Você poderá optar por fazer um outro curso,
caso haja disponibilidade de vaga.

ii.

Caso o aluno esteja com o status de “abandono” em sua matrícula
anterior, para realizar uma nova matrícula é necessário o pagamento
da matrícula inteira (sem desconto) + TAXA DE ABANDONO SEM
COMUNICAÇÃO PRÉVIA no valor de 25% da soma das mensalidades
em aberto, tendo em vista a disponibilidade do serviço e a garantia da
vaga que lhe são fornecidos por ocasião da matrícula.

iii.

Se efetivada a inscrição, bem como a reserva da vaga, e o aluno
desistir do curso no prazo superior a 07 (sete) dias após o início
das aulas, perderá o valor da “taxa de matrícula”.

§

No sistema de alunos da ATOS: através de boletos emitidos pelo
próprio aluno e através de cartão de crédito ou transferência
bancária, pelo meio pagador utilizado pela escola.

§

No núcleo presencial: através de dinheiro ou cheque e através
de cartão de débito ou crédito, através do meio pagador
utilizado pela escola.

iii. O não recebimento do boleto bancário ou a inabilidade do aluno em
imprimi-lo pelo sistema, não o isenta do pagamento de taxas
correspondentes.
iv. Os descontos concedidos ao aluno por mera liberalidade da ATOS e a
seu critério, serão válidos para as parcelas acordadas entre as partes.
No caso de inadimplência, atraso de pagamento, pendência por falta
em alguma matéria ou falha em cumprir as tarefas extraclasses, o
aluno deverá pagar o valor integral da mensalidade, perdendo assim o
seu desconto.
v.

O não comparecimento do aluno aos atos escolares, não o exime do
pagamento das mensalidades, tendo em vista a disponibilidade do
serviço e a garantia da vaga, que lhe são fornecidos por ocasião da
matrícula.

B1. REEMBOLSO
i.

Alunos que suspenderem suas matrículas, após terem feito o
pagamento integral do curso, receberão seus valores da seguinte
maneira:
§
§
§

Até a primeira semana do primeiro trimestre: 100%
Após a primeira semana do primeiro trimestre: 75%
Após o início do segundo trimestre: 50%

§
ii.

Após o inicio do terceiro trimestre: 25%

Uma multa por utilização de vaga concedida será aplicada ao valor
líquido devolvido de 20%.

iii. Para requerer o reembolso, o aluno deverá entrar em contato com a
escola pelo e-mail financeiro@atos1.com.br e solicitar o reembolso.

C. Atraso do pagamento
Você deve perceber a importância de ter suas finanças em ordem. O critério no
manuseio de assuntos financeiros é importante, pois vemos você como um
ministro e alguém digno da provisão de Deus. Jesus nos advertiu a calcular o
custo antes de iniciar qualquer esforço, para que não tragamos descrédito
sobre nós mesmos ou sobre o nome de Cristo.
A falta de atenção a este conselho irá colocar tensão desnecessária sobre você
e pode anular o benefício que você poderia receber dos ensinamentos que ouve
na escola.
Toda mensalidade deverá ser paga sempre até o décimo dia de cada mês. Após
isto a mensalidade será considerada vencida e o aluno perderá o direito ao
desconto oferecido pela escola.

À ATOS está reservado o direito de recusar a inclusão desses estudantes em
fotografias oficiais da escola, participação na cerimônia de graduação e / ou na
retenção de relatórios e / ou certificados ou em matrículas futuras.
Os alunos são encorajados a se comunicarem com o Diretor de Núcleo sobre
suas circunstâncias e desafios financeiros. Questões financeiras ou consultas
devem ser discutidas com o Diretor de Núcleo e não com os professores ou
qualquer outro voluntário. Não ignore a comunicação da ATOS ou
presuma que sabemos sobre sua situação financeira. É aconselhável
apresentar comunicação escrita nestes assuntos.
i.

D. Cancelamento de matrícula
O cancelamento da matrícula é realizado na própria unidade. Essa fase do
cancelamento deve-se ao fato de tentar entender o motivo da solicitação e
analisar se é possível lhe ajudar com algo para que não desista de estudar.

O cancelamento de matrícula é um ato eficaz
para a suspensão das mensalidades a vencer,
não substituindo a obrigação de pagamento
pelas mensalidades vencidas até a data da
solicitação.

Você pode ser suspenso da escola no terceiro mês por falta de pagamento e ser
obrigado a devolver o seu Cartão de Estudante ao Diretor de Núcleo.
Quaisquer ausências acumuladas durante este período de suspensão podem
ser aplicadas contra suas ausências "permitidas".
Se os alunos suspensos não responderem favoravelmente no prazo de cinco
dias após o recebimento da notificação de suspensão, isso pode resultar na
exclusão por abandono. Os estudantes que forem suspensos ou excluídos
devido à pendência financeira, só poderão ser reintegrados mediante
pagamento satisfatório de sua dívida e aprovação do Diretor de Núcleo.
O aluno que deixar de pagar as mensalidades por três meses (consecutivos ou
não), terá sua matrícula suspensa temporariamente, implicando na suspensão
de serviços online (sistema de alunos online), o que poderá implicar em sua
frequência e realização de provas, até à efetiva regularização do débito, além
de não receberem Guias de Estudo ou outros materiais. Tais estudantes não
podem participar de nenhuma função escolar até que suas taxas sejam
atualizadas. A pendência financeira pode resultar em exclusão automática.

Você está aqui para ser treinado, e, por isso, cremos que os ensinos
desta escola devem impactar o seu dia a dia. É, portanto, uma
responsabilidade moral para todos os alunos da ATOS serem
capazes de cumprir com suas obrigações financeiras também fora
da escola com integridade.

i.

A ATOS se reserva ao direito de não renovar a matrícula do aluno
inadimplente, com as parcelas de sua mensalidade em aberto, nos
termos do art. 5o da Lei 9.870, de 23 de novembro de 1999.

E. Rescisão do contrato
Pelo aluno:
O contrato pode ser rescindido pelo aluno a qualquer momento, mediante uma
solicitação escrita. Este deverá comunicar à sede da escola o seu desligamento
pelo e-mail suporte@atos1.com.br e quitar todas as mensalidades vencidas até
a rescisão do contrato.
Pela Escola:
Por desligamento do aluno nos termos deste Regulamento, conforme seção de
“Direitos e deveres dos alunos”; por inadimplência, nos termos da seção de

“Informações financeiras”. Desta forma, obriga-se o aluno a saldar o valor dos
débitos eventualmente existentes.

O trancamento de matrícula não confere
qualquer direito à devolução de mensalidades
de aulas já assistidas.
F. Taxas
Em caso do aluno descumprir os requisitos deste acordo, taxas (que são custos
monetários extras) serão utilizadas para dissuadir os estudantes a violar o
propósito pelo qual estabeleceu em estudar presencialmente nesta escola.
Algumas destas taxas são:
i.
ii.
iii.

Taxa de Substituição de crachá
Taxa de Recuperação
Taxa de Liberação de Matéria (adicionada pela compra dos referidos
áudios da matéria em questão)

G. Doações
A ATOS é uma escola autônoma, que não visa lucros e não recebe nenhum
subsídio financeiro das igrejas com que se associa ou qualquer outra
instituição. Somos responsáveis por todos os custos, incluindo aluguéis, salário
de funcionários, equipamentos, ajuda de professores, impressões, etc. As taxas
da escola são as únicas fontes de manutenção.
Veja mais sobre isto no final deste manual.

Toda prosperidade é para
toda generosidade!

// 06. DIREITOS E DEVERES //
Direitos:
i.

ii.

Comparecer à sala de aula e receber os ensinamentos, conforme as
disciplinas ministradas pela Escola até o final do curso, desde que
esteja em dia com as obrigações financeiras e acadêmicas correlatas.
Indagar e pedir esclarecimento sobre qualquer assunto didático
ministrado em sala de aula, fazendo-o sempre ao término das aulas, é
um direito do aluno. Mas devido ao pouco tempo disposto nos dias de
aula, pedimos que as aulas não sejam interrompidas ou o professor
retido por longo tempo, por questões de dúvidas ou argumentos. Caso
tenha qualquer dúvida, anote sua questão e entregue por escrito ao
diretor do núcleo, ou envie um e-mail para suporte@atos1.com.br, que
encaminharemos ao devido professor.

iii.

Comprar as aulas gravadas em áudio. Estes materiais serão para uso
exclusivo dos alunos e não devem ser duplicados para terceiros.

iv.

Receber certidões, declarações, crachás e históricos das disciplinas,
mediante pagamento da correspondente de taxa à Secretaria.

v.

Receber o Certificado de Conclusão do seu curso nos casos do
Programa Modular e Diploma de Conclusão do Programa Regular,
referente aos alunos do segundo e terceiro Ano, bem como, neste
último caso, participar de todas as solenidades alusivas à conclusão do
curso e outras promovidas pela instituição, desde que esteja em dia
com as obrigações financeiras e acadêmicas correlatas.

Deveres
i.

Cumprir rigorosamente todo o Regulamento do curso.

ii.

Frequentar com assiduidade às aulas, respeitados os limites expostos
no item 3, e comparecer às aulas e atividades extraordinárias.

iii.

Respeitar os membros da Diretoria, Corpo Docente, Secretários,
Monitores e demais colaboradores da Escola.

iv.

Não entrar, sem autorização, em qualquer local reservado aos
membros da Diretoria.

v.

Mudanças de nome, endereço, endereço de e-mail ou telefone, devem
ser alterados no sistema da escola.

Você deve planejar não estar envolvido em
qualquer atividade ou viagem que atrapalhe ou
interrompa a sua dedicação às aulas, sejam
estas de qualquer natureza, inclusive
religiosas. Cremos que Deus tem um tempo
para todas as coisas, e Ele reservou este tempo
de agora para treiná-lo e instruí-lo através
desta Escola.

// 07. CÓDIGO DE CONDUTA //

apresentam será tratado como uma violação aos princípios divinos e
serão tratados de maneira a te ajudar a crescer;
ii. Você pertence a Cristo e por isso sabe colocar seus desejos egoístas
debaixo do senhorio de Cristo. Isto significa que em seu
relacionamento com Cristo, você não tolera as obras da carne (Gálatas
5:19-21);

“Portanto, não percam tempo em edificar sobre
o que receberam, preenchendo a base da fé com
caráter, entendimento espiritual, disciplina
vigilante, paciência entusiasmada, admiração
reverente, amizade calorosa e amor generoso,
cada dimensão interagindo com as demais.”
2 Pedro 1:5-8, A Mensagem
A intenção desta escola é o de ajudar você a aprimorar a sua fé, o que só pode
ser feita adicionando a ela, virtude, conhecimento, domínio próprio,
perseverança, piedade (devoção a Deus), fraternidade, e o amor. Crescendo
desta maneira, você mostrará que o que ensinamos na ATOS se tornou algo útil
e com valor para ajudar outros. A sua jornada cristã pode ser comparada a de
um atleta que se empenha para ganhar (e no seu caso, é um prêmio eterno).
Cremos que o seu caráter é conhecido pela maneira como você age e faz o que
é puro e correto (Provérbios 20:11). Como parte deste seu período de
treinamento, você deve estar pronto para ser confrontado pela Verdade, o que
produzirá um caráter mais forte, o que te conduzirá à maturidade para
conduzir os negócios do Reino de Deus.
A Bíblia não nos mostra apenas crenças doutrinárias para a Igreja, mas também
nos dá o padrão para nossa conduta e estilo de vida. Estes padrões que
utilizamos são baseados nos ensinos e princípios das Escrituras. Buscamos
estimulá-lo a desenvolver sua nova natureza, que é santa e justa, e a disciplina,
que é exemplificada em uma vida que glorifica a Deus. Uma vez que a educação
espiritual envolve o estudo bíblico intenso, a experiência prática de uma vida
cristã e o desenvolvimento de uma disciplina equilibrada, a ATOS requer que
cada aluno concorde em aderir aos padrões contidos neste documento,
enquanto estudar conosco.
i. É o Espírito quem te leva a andar no fruto do espírito (Efésios 5:2223). Qualquer comportamento contrário ao que as Escrituras nos

iii. Você deve, sempre, vestir-se de humildade, gentileza, paciência e amor
ao lidar com outros alunos, professores e voluntários da escola
(Efésios 4:2);
iv. Lembramos que você faz parte do mesmo Corpo (de Cristo) com os
seus colegas de classe. Só há um Espírito que nos une no vínculo da paz
(Efésios 4:3) e por isso, exerça o perdão sempre, sabendo que o que
importa para Deus (e em nossa jornada de treinamento) não é quem
tem a razão, mas quem decide andar na prática da sua nova identidade
como filhos de Deus

“... revistam-se de amor. O amor é a roupa básica
de vocês, para todas as ocasiões. Estejam sempre
vestidos com ela.”
Colossenses 3:14, A Mensagem

A. Sua vida espiritual
A Atos foi planejada para que os estudantes busquem uma vida espiritual que
desenvolva o caráter necessário para impactar a sociedade e o mundo ao seu
redor, e por isso, o caráter cristão é vital na ATOS. A diretoria, professores e
voluntários, trabalham juntos para ajudar o aluno e guiá-lo nos caminhos de
Cristo.
A1. PERÍODO DE LOUVOR / ORAÇÃO
Todas as aulas começam com um período de louvor e oração, quando os alunos
se juntam para dedicar este tempo de estudo a Deus, focando seus corações e
mentes nAquele que traz a verdadeira revelação. Este período é vital para a
disciplina do seu estudo, uma vez que o louvor e a oração nos ajudam a tirar o
foco de nós mesmos e colocarmos em Deus, a lançarmos as nossas ansiedades
e tristezas sobre Ele, assim como é uma expressão declarada da nossa fé.

A2. AS DISCIPLINAS ESPIRITUAIS
Nós cremos que podemos te levar a ter um relacionamento mais próximo com
Deus; e uma das ferramentas que Ele mesmo nos dá são as disciplinas
espirituais da oração, da leitura da Bíblia e de nos congregarmos.
A obra da regeneração é imediata, mas o crescimento espiritual é mediato e
requer o uso do que podemos chamar de “as disciplinas da graça”, que nos
ajudam a crescer – a Bíblia, oração, comunhão, envolvimento na igreja. Se você
quiser que sua visão seja mais clara, então você precisa ser diligente e
disciplinada no estudo das Escrituras. Se você quiser se aproximar mais de
Deus, você tem que se comunicar com Ele e isso requer gastar tempo em
oração. Se você quiser crescer em santificação, você deve passar mais tempo
com cristãos que são mais maduros que você, e se beneficiar da comunhão de
sua companhia. Se você quiser crescer em maturidade como um cristão, você
precisa se envolver em sua igreja local. Membresia não é uma opção para o
cristão, é o lugar onde sua nova vida é cuidada, para que possa crescer e ajudar
outros a crescerem.

Os alunos da Escola Atos devem ser
frequentadores regulares dos cultos de sua
igreja. Sua presença (e possível envolvimento)
nas atividades de sua igreja local que não
interfiram com o dia de aula da Atos, é
considerada como parte integrante de seu
treinamento.
i.

ii.

As leituras de livros e os devocionais são consideradas como
instrumento importante no treinamento dos alunos da ATOS. Nosso
treinamento é apenas uma vez por semana. Mas isto não quer dizer
que seu treinamento para quando você sai da sala de aula. As tarefas
extraclasse, como esta, não somente somam pontos importantes nos
exames, mas também acreditamos que a disciplina do treinamento,
visando substituir os velhos e destruidores hábitos de pensamento
por novos hábitos vivificadores, geram frutos duradouros, auxiliando
na transformação total do aluno, como podemos ver em Romanos
12:1-2 e Filipenses 4:8. A leitura dos livros, assim como estudo da
matéria a que estes se retratam, deve ser considerada como um
veículo básico que leva o aluno a ocupar seus pensamentos com
verdades bíblicas.
Ouvir os áudios também ajuda no processo de transformação. A Bíblia
nos diz que a fé vem pelo ouvir (constante) da Palavra de Deus
(Romanos 10:17). E é por isso que os áudios das aulas são gravados e
podem ser adquiridos.

A3. SEU CARÁTER
i.

Cada aluno deverá zelar pela sua própria vida espiritual, mantendo
conduta e comportamento cristãos exemplares, evitando toda a
aparência do mal.

ii.

Cada aluno deverá zelar pelo seu comportamento e relacionamento
com os alunos do sexo oposto, dentro e fora da sala de aula.

iii.

Se chegarem à Diretoria reclamações sobre a conduta de qualquer
aluno, dentro ou fora da sala de aula, o mesmo será questionado e,
sendo confirmada a questão, o aluno será disciplinado. Essa disciplina
poderá chegar até mesmo ao desligamento do curso, a depender da
gravidade do fato.

iv.

A vida pessoal do aluno também é objeto de avaliação da Escola,
devendo o mesmo zelar por ela para que esteja sempre dentro dos
padrões e ensinamentos bíblicos.

v.

O aluno deve respeitar seus colegas, evitando todo tipo de brincadeira
ou discussão que venha a atrapalhar a comunhão fraternal e
prejudicar a sua vida espiritual, bem como tratá-los por apelidos ou de
forma jocosa.

B. Na Sala de Aula:
i.

Não é permitido fazer barulho, de modo a causar distração aos demais
alunos. Evite distrações com conversas paralelas, cliques de canetas,
saídas desnecessárias durante a aula, etc.

Não é permitido interromper a aula a não ser
mediante requisição do próprio professor.
ii.

Não é permitido entrar em sala de aula com comida, bebida (água,
refrigerante, suco), chicletes, etc.

iii.

Cada aluno será responsável pelo seu próprio material (cadernos,
canetas, Bíblias, telefones celulares, laptops, etc.) e pertences,
enquanto no uso das dependências da escola, assim como por meio de
transportes estacionados (automóveis, motocicleta e bicicleta) nas
suas dependências (quando houver) e objetos deixados no interior
dos veículos.

iv.

O aluno não pode mexer nos pertences de outrem, a não ser com
expressa autorização deste.

v.

É expressamente proibido dar ou receber telefonemas durante a aula.
Na sala de aula o aluno deverá manter seu celular desligado. Caso
necessite, por motivo de força maior, receber uma ligação durante a
aula, deverá deixar o telefone celular em modo vibrador.

vi.

É proibido o uso de máquinas fotográficas e filmadoras durante a aula,
inclusive as do telefone celular, tablet ou laptop.

vii.

Não é permitido o uso de MP3 player, iPod ou qualquer aparelho
reprodutor de áudio no recinto da aula e, por isso, é proibida a
gravação da aula com telefones celulares, Mp3 player, iPod ou
qualquer outro meio.

viii.

Não será permitido, durante a aula, enviar mensagens de texto.

ix.

Será permitido o uso de laptops ou tablets, exclusivamente para
anotações referentes à aula em andamento.

x.

É vedada a comercialização de quaisquer produtos em sala de aula ou
nas dependências da escola, assim como não será permitida a
distribuição de panfletos de propagandas ou de eventos e, até mesmo,
anúncios em púlpito.

xi.

Cremos que cada pessoa deve se revestir de compaixão, amor, bondade,
gentileza e respeito (Marcos 12:28-31; Lucas 6:31)

“Como quereis que os homens vos façam, assim
fazei-o vós também a eles”
Lucas 6:31

D. Padrão Básico de Integridade Acadêmica
A matrícula na ATOS requer aderência aos padrões de integridade acadêmica
da escola. Estes padrões podem ser compreendidos intuitivamente e de
nenhuma maneira aqui se encontra uma lista exaustiva destes. Portanto, os que
seguem são apenas exemplos que representam alguns tipos básicos de
comportamentos que são inaceitáveis e passíveis de término de contrato com
a ATOS.
i.

Fraude: usar notas sem autorização, ajuda de estudo ou outras
informações em exames que sejam sem consulta; permitir que outra
pessoa realize sua tarefa extraclasse; realizar exame por outra pessoa;
entregar documentos que não sejam verídicos para cobrir falta ou
perda de exame.

ii.

Plágio: isto é, roubar ou usar a ideia ou escrito de outro apresentandoo como seu próprio.

iii.

Obter vantagem injusta: (a) roubar, reproduzir, circular ou, de alguma
forma, ganhar acesso a material de prova antes da realização da
mesma; (b) colaboração sem autorização de/para outro aluno.

iv.

Falsificação de registros e documentos oficiais: alterar documentos
que afetem o registro acadêmico; forjar assinatura de autorização ou
falsificar informação de um documento acadêmico oficial;

Equipamento de vídeo, áudio e outros instrumentos só devem ser
manipulados por pessoas autorizadas pela Direção da Escola.

C. Comportamento de Respeito
Na ATOS, nós cremos que Deus nos deu os Dez Mandamentos no Velho
Testamento (Êxodo 20:1-17), reinterpretado por Jesus no Novo Testamento
(Mateus 22:37-40; João 13:34-35), para que possamos aprender a respeitar a
Deus, às pessoas e o que pertence a elas.
Respeitamos a Deus e honramos Sua Palavra quando a colocamos acima de
nossos próprios pensamentos e desejos, reconhecendo e crendo que o Seu
amor e a Sua natureza já estão em nós, e são mais poderosos que a nossa
própria personalidade. Respeitamos Sua autoridade quando reconhecemos
que as autoridades por Ele investidas são Sua representação e, portanto, você
deve abster-se de desonestidade, fraude, falsificar presença e documentos – e
intencionalmente negligenciar às políticas e regulamentos deste manual.

E. Padrão de Vestimenta
Na ATOS não pedimos que você se vista de maneira formal, mas devemos nos
utilizar de sabedoria até mesmo nesta área, especialmente porque você está
sendo treinando para ser semelhante a Jesus e para ocupar posições de serviço
no Corpo de Cristo. Para isso, entendemos que a maneira de você se vestir deve
ser algo agradável (ou arrumado), limpo e modesto, o que para nós é
apropriado e consistente com um testemunho cristão e não deve chamar
atenção para você mesmo. Qualquer extremo em sua aparência deve ser
evitado.

F. Disciplina

G. Visitantes e Crianças
F1. VISITANTES
Visitantes serão permitidos apenas na sala de aula do PRIMEIRO ANO BÁSICO,
desde que haja espaço para isso, ficando limitadas as visitas a 2 (dois) dias de
curso por ano letivo e mediante autorização prévia da Diretoria e uso do crachá
específico.
i.

Será permitida a visita do Pastor do aluno, condicionada à existência
de espaço físico e autorização prévia da Diretoria. O uso do crachá
específico também deverá ser observado.

ii.

Todos os visitantes acima referidos, devem sujeitar-se integralmente
às normas contidas nesse Regulamento.

F2. CRIANÇAS
i.

“Deus está educando vocês; é por isso que vocês
nunca devem desistir. Ele está tratando vocês
como filhos queridos... não é um castigo; é um
treinamento, a experiência normal dos filhos.”
Hebreus 12:6-8, A Mensagem
O objetivo da Escola é treinar obreiros preparados para toda boa obra na Seara
do Senhor, portanto, zelaremos pela disciplina. A desobediência a qualquer
item do Regulamento, implicará em punição para o aluno.
i.

A punição será proporcional à desobediência, que poderá ser:
advertência (oral ou escrita), suspensão ou até mesmo o desligamento
do curso.

ii.

O aluno será sempre ouvido nos processos de punição.

iii.

Caso o aluno apresente conduta que afronte aos princípios da Escola e
da Palavra de Deus, o mesmo poderá ser desligado do curso.

iv.

O descuido do aluno aos critérios acadêmicos, de frequência e/ou
financeiros, poderão gerar, também, o seu desligamento da Escola.

Não é permitida a presença de crianças na sala de aula ou nas
dependências da Escola.

“Vão e ensinem (instruam, treinem) a todos os
que encontrarem, de perto e de longe, sobre este
estilo de vida, imergindo-os na realidade do Pai,
do Filho e do Espírito Santo.”
Mateus 28:19, parafraseado

// 08. SOLENIDADE DE CONCLUSÃO //
Somente para o SEGUNDO da Escola de Maturidade

A participação na Cerimônia de Formatura não é obrigatória, ficando a critério
do aluno, mas é extremamente recomendada. Caso o mesmo opte por
participar desta, deverá atender às diretrizes traçadas pela Direção da Escola.
Após o término satisfatório do curso, o aluno poderá comparecer à Secretaria
da Escola, na sede; ou em lugar apropriado após a cerimônia de graduação, a
fim de obter o seu Diploma.

A. Traje
i.

Mulheres: Calça ou saia preta, com blusa branca (ou vestido branco) e
com sapato preto.

ii.

Homens: Calça social preta, com blusa social branca, gravata escura
(preto, vinho, ou azul marinho) e sapato preto.

Alunos fora do padrão pré-estabelecido pela
ATOS não poderão participar da Cerimônia de
Graduação.
B. Local e Horário
Você receberá um convite notificando o local e o horário da Cerimônia de
Graduação.
i.

A ATOS se reserva ao direito de mudança do ponto 8B a qualquer
momento, se comprometendo em anunciar previamente as alterações
para que não causem transtorno aos seus alunos.

// 09. AMBIENTE VIRTUAL DO ALUNO (AVA) //
O E-mail é um mecanismo válido para
comunicação oficial com os estudantes. Por
isso, a escola se reserva ao direito de enviar
comunicação oficial sobre pagamentos,
frequência, anúncios, entre outros. A escola,
portanto, se vê no direito de esperar que o
aluno receba o e-mail e o leia.
A. AVA na Web
Para
acessar:
presencial.atos1.com.br ou acesse
pelo site
www.atos1.com.br clicando em “Área do Aluno”, com seu login (e-mail
cadastrado) e senha.
Este é um ambiente virtual fácil de usar. Feito especialmente para você que não
gosta de perder tempo. Em nosso sistema do aluno você consegue:
§
§
§
§
§
§

Ver e alterar suas informações pessoais;
Alterar sua senha do sistema;
Ver suas faturas financeiras, e com isto, efetuar pagamento em boleto,
débito em conta, cartão de débito, cartão de crédito (pagamento
único) e cartão de crédito (pagamento recorrente);
Ver suas notas e gabaritos (desde que esteja em dia com as obrigações
financeiras correlatas);
Ver sua frequência (presenças e faltas).
Renovar sua matrícula

A. App ATOS PRESENCIAL
Você sabia que a Atos tem um um APP? Ao baixá-lo, nossa comunicação e
processos serão bem facilitados. Lá, você poderá:
§
§
§
§

Conferir a grade de aulas e suas notas;
Atualizar seus dados,
Ter acesso às informações de pagamento e pagá-los com cartão de
crédito.
Dar presença nas aulas

Baixe-o agora: App Atos Presencial

DOE para a Missão;
JUNTE-SE à Visão!

Você pode fazer parte de uma geração
que ama ver outros chegando
onde você está chegando!
Considere deixar um legado na Atos doando para o nosso FUNDO
DE SUPORTE chamado LEGADO. Todas as contribuições feitas
para este fundo têm um impacto direto nos alunos que recebem
algum tipo de desconto. A sua doação generosa suporta e faz a
visão da Atos avançar, nos ajudando a treinar homens e mulheres
para alcançarem a maturidade e viverem realmente o melhor de
Deus.
Como você pode fazer isso? Veja estes três passos simples aqui ao
lado.

“O Deus generoso que dá semente ao lavrador, a
qual se transforma em pão e chega à mesa de
voc6es, é mais que exagerado em abençoá-los. O
que Ele dá vocês podem passar adiante; isso
cresce em vidas amadurecidas, fortes em deus,
ricas em todos os sentidos, Assim, vocês podem
ser generosos em todos os sentidos e louvar a
Deus conosco”
2 Coríntios 9:10-11, A Mensagem

