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TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ÉTICO 
 
 

“E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e 
levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão 

reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar.” Isaías 58:12 
 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado a AECEP – Associação de Escolas 
Cristãs de Educação por Princípios, estabelecida à Rua Marques de Itú, 837 - Conj 42 
Vila Buarque - CEP: 01223-001 -  São Paulo – SP - Tel: (011) 3443-9509 - Cel: (011) 
9431-2871  www.aecep.org.br – aecep@aecep.org.br , inscrita no CNPJ sob nº 
01.821.613/0001-52, por outro lado, como Interessado (a):  
 
______________________________________________________________________ 
RG nº ________________________ e CPF nº _________________________________, 
residente ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
1. OBJETO E VINCULAÇÃO  
 
1.1 O objeto da AECEP é divulgar a visão de educação cristã e apoiar a formação e o 
desenvolvimento de escolas e educadores, segundo o modelo definido pela Estruturação 
da Educação por Princípios.  
1.2 O Presente Termo de Compromisso e Adesão rege as condições gerais do 
relacionamento entre a Interessada e a AECEP, na categoria Afiliado - um líder ou 
educador cristão, uma família cristã ou um empresário.  
1.3 A Interessada declara que se compromete integralmente aos deveres como Afiliado, 
que compreendem:  
a) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e resoluções da Diretoria;  
b) Cumprir e zelar pela aderência ao modelo prescrito no modelo mencionado no item 
1.1;  
c) Pagar pontualmente as contribuições financeiras;  
d) Disponibilizar um endereço de e-mail;  
e) Fornecer informações necessárias para a organização e atualização dos dados 
referentes a sua vinculação à AECEP;  
f) Colaborar com a AECEP em tudo que for necessário para o cumprimento dos seus 
objetivos.  
 
2. DIREITOS E BENEFÍCIOS  
 
2.1 AFILIADOS  
2.1.1 Indicação de Fontes e Material de Apoio à Estruturação da Educação por 
Princípios  
AECEP mantém relacionamento com diversas entidades de fomento e aplicação da 
Educação por Princípios, no Brasil e no Exterior, que disponibilizam material e 
eventualmente serviços de apoio.  
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2.1.2 Acesso a um Cadastro de Profissionais de Educação Cristãos 
Os Afiliados podem inscrever-se para oportunidades de trabalho num Cadastro Geral, 
tanto por razões de mudança quanto para que complementar sua receita ou 
experiência. Da mesma forma podem acessar o Cadastro em busca de profissionais 
disponíveis para atender suas necessidades de formação.  
2.1.3 Desconto na Participação do Workshop Anual de Educação por Princípios  
O Afiliado tem direito a 30% de desconto sobre o preço regular para até 10 
participantes de seu quadro.  
2.1.4 Desconto na Aquisição de Material de Referência (Organizacional, Pedagógico 
e Administrativo)  
O Afiliado tem desconto de 20% na aquisição de qualquer material oferecido através 
de seu Web site.  
2.1.5 Pode divulgar sua condição de membro da AECEP, inclusive em seus eventuais 
impressos e trabalhos.  
2.1.6 Será comunicado sobre assuntos de seu interesse que não estejam disponíveis no 
site da AECEP, desde que disponham de um endereço de e-mail.  
2.1.7 Visitas Programadas às Escolas Associadas Certificadas  
Visitas às Escolas Associadas certificada podem ser programadas com o apoio da 
Administração da AECEP, mediante disponibilidade da Escola em questão. Nessas visitas 
serão observados o funcionamento geral, sala de aula, instalações e consultas a 
materiais.  
 
2.2 REMUNERAÇÃO  
2.2.1 A participação do Afiliado no quadro associativo se dá através de uma 
contribuição mensal (janeiro a dezembro), no valor de R$ 49,00 (quarenta e oito reais). 
2.2.2 As parcelas devem ser pagas até o dia 10 de cada mês, mediante boletos 
enviados. 
2.2.3  Caso o afiliado não receba os boletos em até 5 dias antes do vencimento, 
deverá entrar em contato com o escritório da AECEP e solicitar o reenvio. 
2.2.4 Se houver alguma impossibilidade de quitar a parcela no dia previsto, esta será 
acrescida de multa de 5% e de juros diários praticados no mercado financeiro, a 
critério da AECEP.  
2.2.5 Para efetivação desta Proposta, a Interessada além de preencher a Ficha de 
Cadastramento, deve pagar a primeira parcela no ato.  
2.2.6 A adesão passa a ser válida com a aprovação da Diretoria da AECEP. A partir 
daí, as parcelas restantes são devidas nos meses subsequentes. Se não for aceita, o 
valor pago na Proposta será devolvido integralmente.  
2.2.7 Os valores das parcelas mensais poderão ser corrigidos na forma da lei expressa, 
de acordo com o indexador atual de reajuste do salário mínimo.  
2.2.8 A adesão é renovada automaticamente ao final de cada ano, salvo indicação em 
contrário de alguma das partes.  
 
2.3 RESPONSABILIDADE  
2.3.1 O Afiliado se compromete a zelar pelo material e informações adquiridas da 
Associação, que deverão ser utilizados essencialmente para as finalidades prescritas no 
item 1 deste Contrato.  
2.3.2 O Afiliado se compromete a zelar pelo uso do termo Educação por Princípios, 
observando as prescrições que a AECEP venha a emitir, de forma a preservar o seu 
valor junto à comunidade.  
2.3.3 O Afiliado reconhece que os serviços prestados pela Associação constituem um 
meio para a consecução de seus objetivos finais. A Associação não se responsabiliza por 
qualquer uso ou má interpretação pelo Afiliado dos serviços ou materiais fornecidos sob 
este Termo.  
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2.3.4 O Afiliado se compromete em responder os questionários/pesquisas avaliativos 
enviados pela AECEP.  
 
2.5 DISPOSIÇÕES GERAIS  
2.5.1 O Associado/Afiliado fica sujeito a perder seus direitos se constatada a não 
observância sistemática dos termos deste instrumento. Persistindo a situação de 
inadimplência, o Associado/Afiliado  será desligado do quadro associativo, sendo 
religado somente após regularizar as pendências com a AECEP. O procedimento 
adotado pela AECEP nestes casos  seguirá as seguintes etapas: 
1º. Após a constatação de 1 mês de  inadimplência será  enviado um  comunicado no  email 

informado pela escola a mensagem comunicando a  falta de pagamento.  

2º.  Caso não seja efetuado o pagamento, no segundo mês de inadimplência, será feito contato 
com associado  via telefone e outro comunicado por email será enviado.  

3º. Persistindo o terceiro mês de inadimplência, será enviado um email informando a  
desativação do login e senha para acesso da Biblioteca Virtual. 

4º. No quarto mês de inadimplência  será feito contato telefônico com associado, caso não seja 
efetuado pagamento ou não seja feito nenhum acordo para parcelar o pagamento, o nome 
do associado será retirado do site e a instituição será comunicada por email. 

2.5.2 No caso do Afiliado resolver desligar-se da Associação, deverá avisar por escrito 
com antecedência de 30 dias. Os eventuais valores pendentes das parcelas vencidas e 
outros débitos existentes serão sempre devidos.  
2.5.3 Para dirimir questões oriundas deste instrumento, fica eleito o Foro de Belo 
Horizonte.  
E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em duas vias de igual 
teor e forma, dando-lhe assim eficácia e força executiva, para que se produzam todos 
os efeitos legais.  
 

São Paulo, ______ , ________ de 20___.  

Nome completo _________________________________________________________  

Assinatura __________________ 

 


