
Regulamento - Edupp - Clube da Aprendizagem

Clube da Aprendizagem 

Regulamento

Artigo 1º - DO OBJETO
Este  regulamento  tem  por  objetivo  dispositivos  quanto  ao 
ingresso  de  associados  ao  clube,  sua  utilização,  os  direitos  e 
deveres dos associados e outras disposições gerais.

CAPÍTULO I
Ingresso de associados ao clube

Artigo  1º  Poderão  fazer  parte  do  Clube  estudantes  e/ou 
profissionais em geral.
Artigo  2º  O  ingresso  de  associados  dar-se-á  mediante 
inscrição submetida `a direção da Aprender Fundação.
&  1º  A  inscrição  aceita  tornar-se-á  efetiva  mediante 
assinatura  de  contrato  entre  as  partes,  pagamento  da 
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primeira  mensalidade  e  entrega  de  documentos  pessoais  (RG 
e CPF) e duas fotos 3X4.

CAPÍTULO II
Dos direitos dos associados

Artigo  1º  Os  associados  em  dia  com  as  mensalidades  têm 
direito  a  usufruir  da  programação  mensal  divulgada  pelo 
Clube. 
Artigo  2º  Os  associados  em  dia  com  as  mensalidades  têm 
direito  a  utilizar  duas  vezes  por  semana  as  instalações  do 
Clube, nos dias determinados na programação.
Artigo  3º  Caso  o  associado  necessite  usar  as  instalações  do 
Clube  fora  dos  dias  determinados  na  programação  deverá 
realizar  um agendamento prévio  sujeito  `a  disponibilidade do 
espaço.
Artigo  4º  Os  associados  em  dia  com  as  mensalidades  têm 
direito  a  20%  de  desconto  nos  cursos  oferecidos  pela 
Aprender Fundação.
Artigo 5º Os associados terão direito a uma carteira de sócio 
do EdupP Clube da Aprendizagem.

CAPÍTULO III
Dos deveres dos associados

Artigo 1º Para acessar e usufruir de seus direitos o associado 
deverá apresentar a carteira de sócio na entrada do Clube.
Artigo  2º  Todo  o  material  de  consulta  (livros,  vídeos,  jogos, 
etc) deverá ser utilizado apenas nas dependências do Clube.
Artigo  3º  Zelar  pela  ordem  e  disposição  dos  materiais  de 
consulta.
Artigo  4º  Manter  em  dia  o  pagamento  das  mensalidades, 
quitadas até o dia 10 de cada mês.
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& 1º Haverá uma tolerância até o dia 20 de cada mês para a 
regularização  dos  pagamentos  das  mensalidades  sem 
impedimento de entrada nas dependências do Clube.

CAPÍTULO IV
Do desligamento de associados

Artigo  1º  O  desligamento  do  associado  dar-se-á 
automaticamente  quando  constatada  a  falta  de  pagamento 
da mensalidade por 2 meses consecutivos. 

CAPÍTULO V
Disposições gerais

Artigo  1º   O  EdupP  Clube  da  Aprendizagem  é  um  projeto 
desenvolvido pela Aprender Fundação.
Artigo  2º  Este  regulamento  entrará  em  vigor  após  a 
aprovação pela diretoria da Aprender Fundação.

Varginha, 05 de setembro de 2017.

Maria Augusta de Franco
Gestora (voluntária)
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