
SEMINÁRIO BATISTA REGULAR DO SUL 
Formulário de Planejamento Financeiro – 2018 

O aluno deverá comunicar este Plano Financeiro ao seu pastor e pedir que ele assine indicando a sua aprovação. 
Este formulário deve ser devidamente preenchido e entregue no Dia da Matrícula para alunos retornando 

e junto com a Ficha de matrícula para os novos candidatos. 
 

 
 

I. Aluno:_______________________________________    Ano Escolar:_______    
 

 
 

II. Matricular-se-á como aluno(a): 
  Mensalidade interno   = R$   998,00 
  Mensalidade externo   = R$   548,00  

Mensalidade esposa    = R$   247,00 
Mensalidade apartamento = R$   600,00    

 
 
III. Fonte do seu sustento 

Cada aluno deve chegar no SBRS com o mínimo de 50% de sua mensalidade comprovada.  
Liste abaixo quais as fontes do seu sustento. (Não inclua Trabalho Manual no SBRS. Inclua somente 
compromissos firmes). 

 FONTE:        VALOR: 
1. _________________________________  _____________________ 

 2. _________________________________  _____________________ 
3. _________________________________  _____________________ 
4. _________________________________  _____________________ 
5. _________________________________  _____________________ 
6. _________________________________  _____________________ 
7. _________________________________  _____________________ 
8. _________________________________  _____________________ 
9. _________________________________  _____________________ 

          10. _________________________________  _____________________ 
                

 
TOTAL:_________________________ 
                                               

 
 
IV. Como planeja cumprir as outras obrigações financeiras no SBRS (restante da mensalidade,  
       livros, apostilas, etc.)? 

 
1. OUTRAS FONTES DE SUSTENTO:              VALOR: 
1) ___________________________________  _____________________ 
2) ___________________________________  _____________________ 
3) ___________________________________  _____________________ 
4) ___________________________________  _____________________ 
5) ___________________________________  _____________________ 

 
2. Havendo trabalho disponível, pretendo trabalhar no SBRS para auxiliar em parte o    
     que falta da mensalidade.  (  ) Sim     (  ) Não 

   
 3. Outras possibilidades: ______________________________________________ 
 
 
 
 

___________________________________________   _________________ 
                                              Ass. do Aluno                  Data 
 

 ___________________________________________        _________________ 
    Ass. do Pastor do Aluno                         Data 



 
Seminário Batista Regular do Sul – 2018 

Declaração de Responsabilidade Financeira pelo Aluno 
 

Ao matricular-me no Seminário Batista Regular do Sul, reconheço que: 
 

1. Tenho uma obrigação perante o Seminário e perante Deus de ser 
responsável pelas minhas despesas financeiras perante o SBRS, e que 
o não cumprimento destas obrigações violam princípios bíblicos e 
prejudicam o meu testemunho e podem prejudicar a minha estadia no 
Seminário. 

 
2. O SBRS tem despesas operacionais que requerem o pagamento das 

mensalidades para viabilizar o funcionamento diário da instituição. 
 

3. A minha mensalidade deverá ter prioridade elevada em minha vida 
financeira. 

 
4. A falta de responsabilidade e disciplina financeira poderá 

comprometer a minha estadia no SBRS, resultando na interrupção 
dos meus estudos durante o semestre, como também poderá 
comprometer a minha rematrícula no semestre seguinte (mesmo tendo 
condições financeiras para retornar). 

 
5. Devo relatar com urgência aos responsáveis qualquer dificuldade em 

cumprir o meu compromisso financeiro para com o SBRS. 
 
6. Devo empenhar-me o máximo para fazer tudo ao meu alcance e 

cumprir este compromisso financeiro, incluindo o evitar outras 
despesas e compromissos desnecessários que poderão prejudicar o 
cumprimento destas obrigações previamente estabelecidas. 

 
7. Minhas atividades extracurriculares poderão ser restritas enquanto 

minhas obrigações financeiras ou acadêmicas não estiverem em dia. 
 
 

 
Declaro que li e estou completamente de acordo com a declaração acima. 
 
 
 
 

___________________________________       __________________ 
                      Ass. do Candidato                             Data 
 

 
 

 


