
 
Associação dos Salesianos Cooperadores 
Província N. Sra. Auxiliadora – BSP 
Administração Provincial 
São Paulo – Brasil 

ACORDO DE REEMBOLSO DE ATIVIDADES FORMATIVAS 

O Conselho Provincial de São Paulo, da Associação dos Salesianos 
Cooperadores, aqui representado pela sua Coordenação Provincial SC 
NOME COMPLETO, CPF 000.000.000-00 e pela sua Administração 
Provincial SC NOME COMPLETO, CPF 000.000.000-00, doravante 
denominado apenas Conselho Provincial e o(a) Salesiano(a) Cooperador(a) 
NOME COMPLETO, CPF 000.000.000-00, doravante denominado(a) 
apenas Salesiano(a) Cooperador(a), têm entre si firmado o seguinte 
acordo de reembolso de atividades formativas: 

1. O(A) Salesiano(a) Cooperador(a) é aluno(a) regularmente inscrito(a)
do curso de Salesianidade da Universidade Católica Dom Bosco
(UCDB), da Missão Salesiana de Mato Grosso (MSMT), na
modalidade de EAD (Ensino à distância).

2. O Conselho Provincial assume a responsabilidade de providenciar
o reembolso de XXX% (XIS por cento) dos valores pagos pelo
referido curso, mantidas as seguintes condições:

a. O(A) Salesiano(a) Cooperador(a) não poderá abandonar o
curso sob nenhuma hipótese.

b. O(A) Salesiano(a) Cooperador(a) deverá comprovar
mensalmente a frequência às aulas, no modo previsto pela
UCDB.

c. O(A) Salesiano(a) Cooperador(a) deverá comprovar a
realização de todas as provas, no modo previsto pela UCDB.

d. O(A) Salesiano(a) Cooperador(a) deverá, ao final do curso,
comprovar a aprovação no mesmo, através da entrega de
cópia de certificado de conclusão com aprovação ao
Conselho Provincial.

e. O(A) Salesiano(a) Cooperador(a) deverá efetuar o pagamento
dos boletos emitidos contra seu nome dentro dos prazos de
vencimento previstos nos referidos boletos.

f. O(A) Salesiano(a) Cooperador(a) deverá enviar mensalmente
ao Conselho Provincial, cópia do boleto bem como do
comprovante de pagamento do mesmo.
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3. O Conselho Provincial providenciará o reembolso sempre por 
crédito em uma conta bancária de titularidade do(a) Salesiano(a) 
Cooperador(a). 

4. O reembolso a que se refere o item 3 acima será sempre calculado 
pelo índice percentual citado no item 2 acima, calculado sobre o 
valor da mensalidade já contemplada pelo desconto de XX % 
concedido pela UCDB aos membros da Associação dos Salesianos 
Cooperadores. 

5. No descumprimento de quaisquer uma das cláusulas previstas no 
item 2 acima, o reembolso não será efetuado. No caso específico 
do sub-item “e” do item 2 acima, em caso de pagamento com 
atraso e encargos decorrentes desse atraso, esses encargos não 
comporão o valor de cálculo do reembolso, sendo este efetuado 
pelo cálculo definido no item 4 acima. 

6. No caso de abandono ou descontinuidade do curso por decisão 
unilateral do(a) Salesiano(a) Cooperador(a) ou pela UCDB, em vista 
de descumprimento de alguma regra condicionante à permanência 
do(a) Salesiano(a) Cooperador(a) no referido curso, os valores já 
reembolsados pelo Conselho Provincial, deverão ser restituídos a 
este Conselho Provincial, pelo(a) Salesiano(a) Cooperador(a). 

7. O Centro Local de pertença do(a) Salesiano(a) Cooperador(a), 
através da Coordenação de seu Conselho Local, declara-se ciente e 
testemunha das condições acima do presente acordo. 

 
São Paulo, DIA de MÊS de ANO 
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