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Caro aluno,  

 

Bem-vindo ao Desafio Jovem! Somos gratos a Deus por o trazer aqui e nós queremos que 

saiba que há esperança e liberdade para você em Deus. Ele está oferecendo a você um novo 

começo!  

 

Enquanto estiver aqui você vai encontrar desafios em muitas áreas de sua vida, especialmente 

quando você começa a ler a Palavra de Deus. Você vai descobrir muitos princípios 

maravilhosos e emocionantes que irão ajudá-lo a viver uma vida produtiva em Cristo.  

 

Estamos aqui para lhe proporcionar uma atmosfera de amor e apoio, um lugar livre de abuso 

de qualquer tipo (ou seja, verbal, sexual ou físico), um lugar onde você vai ser capaz de 

aprender sobre Deus e conhecê-Lo intimamente. Estamos empenhados em servi-lo, ensinar-

lhe, e ajudá-lo a encontrar força e amor em seu relacionamento com Jesus Cristo. Por favor, 

sinta-se livre para compartilhar suas mágoas, necessidades e preocupações connosco, porque 

nós estamos aqui para você.  

 

Que Deus o fortaleça, liberte e cure enquanto você está aqui no Desafio Jovem.  

 

Nosso amor e orações estão com você!  

 

 

Pessoal do Desafio Jovem 
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FASES DO PROGRAMA 

 
FASE I:  EVANGELISMO, INTERVENÇÃO NA CRISE, OU ENCAMINHAMENTO    
 

Esta fase é quando o aluno é apresentado ao Desafio Jovem.  Pode ter sido quando um amigo, 

familiar, ou pastor o encaminhou ao Desafio Jovem. Pode ter sido numa campanha nas ruas, 

num ministério de evangelismo, na prisão, ou quando o aluno chegou para a sua entrevista. 

 

 

FASE II: INDUÇÃO 
 

A Fase de Indução são os primeiros quatro a seis meses do programa. Durante esta fase, o 

aluno aprenderá os conceitos básicos de um relacionamento pessoal com Deus, uma vida 

diária responsável, e a se relacionar com os outros com dignidade e respeito. 

 

Os primeiros 14 dias são o que é considerado um “Estágio Experimental” para determinar se 

o aluno é realmente um candidato para o programa do Desafio Jovem. Uma avaliação será 

feita neste tempo para determinar se o aluno deve continuar no Desafio Jovem. Se não houve 

nenhum progresso aparente ou verdadeiro esforço por parte do aluno de crescer dentro da 

estrutura do programa, o Desafio Jovem vai tentar colocá-lo em outro programa. 

 

Após a conclusão da Fase de Indução, o aluno terá completado 14 Estudos de Grupo para os 

Novos Cristãos, e terá dado provas do crescimento espiritual. Realizar-se-á um culto especial 

de conclusão, o aluno receberá um certificado e a sua família pode ser convidada para 

comemorar com ele. 

 

Graduar da Fase de Indução para a Fase de Treinamento não é automático. Deve haver 

evidências de crescimento espiritual, antes da Fase de Indução ser concluída. As seguintes 

áreas são consideradas pelos conselheiros para determinar se um aluno está pronto para 

avançar para a Fase de Treinamento: 

  

1. Progresso espiritual 

2. Atitude Acadêmica e esforço 

3. Atitude de trabalho e esforço 

4. Atitude (especialmente para com os colegas e conselheiros) 

5. Relações familiars e comunicação  

 

 

FASE III: TREINAMENTO 

 

A duração da Fase de Treinamento é normalmente oito meses. Durante este período o aluno 

terá formação profissional, oportunidades educacionais e responsabilidades acrescidas à 

medida que ele amadurece na vida cristã. 

 

 

FASE IV:  RE-ENTRADA 
 

Re-entrada é o período após a graduação da Fase de Formação. Consiste de um período de 

seis meses de fazer a transição de volta à sociedade e colocar em prática o que foi aprendido 

no Desafio Jovem. A Re-entrada pode ser feita enquanto vive no Desafio Jovem ou em outro 
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ambiente, dependendo das necessidades do aluno e/ou espaço disponível no Desafio Jovem. 

O Desafio Jovem incentiva fortemente os estudantes a não voltarem para o seu antigo 

ambiente, mas sim começarem a sua nova vida em Cristo num ambiente cristão estável.  

A Fase de Re-entrada residencial é opcional. 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

O objetivo da disciplina é ajudar os alunos a corrigir uma condição ou atitude que eles têm 

dificuldade em corrigir sozinhos. O uso de disciplina externa destina-se a ajudar os alunos a 

crescer em sua vida cristã, até que possam se disciplinar. Todas as decisões relativas à 

disciplina são finais. O Diretor do Programa e os conselheiros avaliam as notas disciplinares 

e a disciplina é determinada pela gravidade e frequência da infracção (s). 

 

Algumas das formas de disciplina que podem ser usadas no Desafio Jovem são:  

 

1. Negação de privilégios dos alunos, tais como visitação de hóspedes, correio, telefonemas, 

passes, etc.  

2. Requerer que os alunos realizem tarefas extras numa responsabilidade de trabalho 

designada. 

3. Requerer que os alunos leiam, estudem, ou pesquisem tópicos especiais relacionados com 

a sua ofensa. 

4. Requerer que os alunos realizem tarefas especiais durante o seu tempo livre. 

5. Atribuir trabalhos de classe adicionais ou correctivos por delitos relacionados com a 

educação. 

 

Um aluno que opta por não aceitar a ação disciplinar tomada contra ele deve ser demitido do 

programa. 

 

 

REGRAS GERAIS 

 

1. Não fumar. 

2. Posse ou uso de drogas, álcool, cigarros, ou qualquer produto de tabaco é motivo para 

demissão imediata.  

3. Todo o contato físico é proibido. 

4. Falar ou relembrar a vida do passado nas ruas, drogas, etc. é proibido. 

5. Palavrões, gírias, nomes depreciativos, insultos raciais, expressões indecentes, ou gestos 

corporais não são permitidos. 

6. Devido respeito deve ser dado a todos os conselheiros do Desafio Jovem, voluntários e 

visitantes.  Devem ser tratados como “Irmão…” ou “Irmã…”. 

7. Um conselheiro pode investigar qualquer aluno ou os seus bens pessoais a qualquer 

momento. 
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8. Um aluno e o seu correio podem ser monitorados pelos conselheiros quando eles 

considerarem necessário.  

9. Os alunos não estão autorizados a sair da propriedade sem permissão dos conselheiros. 

Um aluno que sai (ainda por 5 minutos), será considerado demitido e terá de voltar a 

candidatar-se à admissão de novo. Isso inclui deixar o grupo num passeio, no lazer, na 

igreja, etc.  

10. Sair do edifício depois das “luzes apagadas” não é permitido. 

11. Armas como pistolas, facas, paus/cacetes, etc. não são permitidos a qualquer momento. 

12. Os alunos são obrigados a estar a tempo em todas as atividades, refeições, capelas, 

classes, recreação, ou qualquer outro evento. 

13. Rádios, aparelhos de som, walkmans, cassetes e CDs pessoais não são permitidos.   

14. Os alunos não têm permissão para ficar sozinhos com pessoas do sexo oposto. 

15. Os alunos devem participar de todas as atividades programadas, tais como, refeições, 

aulas, capela, igreja, atribuições de trabalho, lazer, etc. 

16. Os alunos não estão autorizados a levar mais de 5,00 dólares a qualquer momento. 

17. Todas as revistas e jornais devem ser aprovados pelos conselheiros.  

18. Cola de qualquer tipo e anti-séptico bucal que contenha álcool não são permitidos. 

19. Fósforos e isqueiros não são permitidos. 

20. Não é permitido jogar cartas, dados, e jogos de computador. 

 

 

 

“IRMÃO MAIS VELHO / IRMÃ MAIS VELHA” 

 

Será atribuído um “Irmão Mais Velho / Irmã Mais Velha” aos alunos quando entrarem no 

Desafio Jovem.  O Irmão Mais Velho / Irmã Mais Velha vai ajudar os alunos a sentirem-se 

bem-vindos e ajudá-los a adaptarem-se ao seu novo ambiente.  É responsabilidade do Irmão 

Mais Velho / Irmã Mais Velha mostrar tudo aos novos alunos, ajudá-los a se instalarem nos 

seus quartos, comer refeições com eles, ver a programação do aluno, e responder a quaisquer 

perguntas que possam ter. A tarefa de Irmão Mais Velho / Irmã Mais Velha dura duas 

semanas. 

 

 

 

CONSELHEIRO   

 

Cada aluno será designado a um conselheiro o qual será responsável pelo seu 

desenvolvimento pessoal. Os alunos vão se reunir com o seu conselheiro, pelo menos uma 

vez por semana e sempre que necessário. 
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QUESTÕES LEGAIS 

 

As aparições no tribunal e os compromissos de liberdade condicional são coordenados 

através dos seus conselheiros. 

 

 

DEVOÇÕES PESSOAIS 

 

Cada aluno é obrigado a estar na capela para a devoção pessoal na hora agendada a cada dia. 

É um tempo de silêncio para a oração, meditação e leitura da Palavra de Deus. As devoções 

da noite são geralmente realizadas pelos alunos em cada quarto por cinco a dez minutos antes 

das luzes se apagarem.  

 

 

VIDA DO DORMITÓRIO  

 

1. Os quartos devem manter-se arrumados e limpos em todo o tempo. Haverão inspeções 

regulares. 

2. Não é permitido sair do quarto excepto para ir ao banheiro depois das “luzes apagadas”. 

3. Não é permitido entrar nos quartos dos outros alunos sem autorização. 

4. Não é permitido trocar roupas ou outros artigos (a menos que aprovado pelos 

conselheiros). Os alunos não estão autorizados a contrair empréstimos de outros, ou 

mexer com coisas que não pertencem a eles. 

5. As portas do banheiro devem permanecer abertas até as luzes se apagarem. 

6. Não é permitido estar deitado na cama durante o dia. 

7. Não é permitido comprar, vender, trocar, ou doar qualquer coisa. 

8. Os alunos não estão autorizados a alterar os seus quartos. 

 

 

ALIMENTAÇÃO 

 

1. Os alunos não têm permissão para estar na cozinha a menos que aprovado pelos 

conselheiros. 

2. Os alunos não estão autorizados a abrir a geladeira. 

3. Não é permitido a nenhum aluno estar na despensa, área de armazenamento de alimentos, 

ou no congelador. Qualquer comida tirada sem a devida autorização é roubar. Os alunos 

não podem levar comida da sala de jantar ou da cozinha. 

4. Não é permitido nenhum alimento nos dormitórios exceto rebuçados embrulhados 

individualmente. Os alunos não estão autorizados a ter barras de chocolate, batatas fritas, 

biscoitos, amendoim, frutas, bolachas de água e sal, etc. em seus quartos. 

5. Os alunos são obrigados a frequentar todas as refeições e aqueles que chegam tarde 

podem estar sujeitos a disciplina. 
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CÓDIGO DE VESTUÁRIO 

 

Os padrões de vestimenta são  a modéstia, limpeza e asseio.  

 

1. Para assistir à igreja: 

a. Os tênis, chinelos, calças jeans, sandálias, camisetas ou roupas rasgadas não são 

permitidos. 

b. Deve-se usar camisas abotoadas até acima, uma gravata e calças formais. 

Camisas de botão-up com uma gravata e vestido calças devem ser usados. 

2. Não é permitida nenhuma roupa militar. 

3. Não se pode usar óculos de sol, lenços ou chapéus dentro de qualquer edifício. 

4. Nenhuma roupa racial (incluindo declarações escritas nas roupas). 

5. Os alunos devem sempre usar calçado fora dos seus dormitórios. 

6. Só se pode usar calções modestos e somente em horários aprovados pelos conselheiros.  

7. Não são permitidas jóias com exceção de alianças de casamento ou noivado. 

8. As camisas devem ser abotoadas com exceção do botão de cima e colocadas dentro das 

calças. 

9. Não são permitidas camisas sem mangas, rasgadas, transparentes ou de arrastão. 

10. Deve-se usar roupas interiores. 

11. Os sapatos devem ser amarrados em todo o tempo e deve-se usar meias. 

 

 

HIGIENE PESSOAL 

 

1. As roupas devem estar limpas, passadas e remendadas e os sapatos devem ser polidos 

para os domingos. 

2. Não são permitidas jóias faciais. 

3. Cabelo dos homens: 

a. O cabelo não deve ser mais comprido do que a parte inferior de um colar tradicional e 

mostrando a orelha e as patilhas têm de ser cortadas pela parte inferior da orelha. 

b. O cabelo espetado e rabos de cavalo não são permitidos. O cabelo não pode ser 

tingido com excepção da sua cor natural. 

4. Banhos e duches devem ser tomados diariamente e as unhas devem-se manter limpas. 

5. Deve-se usar desodorante diariamente. 

6. Os alunos devem pentear os cabelos, lavar o rosto e as mãos e escovar os dentes antes do 

café. 

7. Os alunos são responsáveis por seus próprios artigos de higiene pessoal. 
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FINANÇAS DOS ALUNOS 

 

1. Todo o dinheiro que o aluno tem quando entra, que recebe da família, amigos ou 

visitantes, ou que tem ao regressar de um compromisso, deve ser entregue imediatamente 

a um conselheiro para ser depositado na sua conta bancária de estudante.  

2. As retiradas de dinheiro não devem exceeder $5 a menos que aprovado por um 

conselheiro. 

3. O Desafio Jovem não se responsabiliza por qualquer dinheiro que é roubado ou 

extraviado. 

4. Todo o dinheiro enviado para um aluno por meio de cheque deve ser emitido em nome 

dele e não do Desafio Jovem.   

 

 

DIAS DE TRABALHO/EQUIPES DE TRABALHO 

 

1. A jornada de trabalho é normalmente das 9h00-16h00. Se os alunos terminam as suas 

tarefas mais cedo, eles precisam de avisar um conselheiro.  

2. Os alunos em equipes de trabalho não estão autorizados a parar em qualquer loja sem 

permissão. 

3. Os alunos não podem manter todas as ferramentas em seu poder durante a noite. Todas as 

ferramentas devem ser entregues no final do dia de trabalho. 

4. Os alunos não estão autorizados a aceitar quaisquer doações de bens, dinheiro, etc, sem a 

permissão dos conselheiros. 

5. Não são permitidos durante o trabalho, exceto para uma emergência. 

 

 

SAIR DO PROGRAMA 

 

Se o aluno for expulso do programa ou decide sair, ele deve levar todos os seus pertences na 

saída. Se isso não for possível, preparativos devem ser feitos para ele pegar os seus pertences 

dentro de 48 horas. O Desafio Jovem não se responsabiliza por quaisquer pertences pessoais 

dos alunos, enquanto eles estão no programa ou depois que eles saem. 

 

 

PROCEDIMENTOS CONTRA INCÊNDIO 

 

Simulações de incêndio podem ser realizadas sem aviso prévio. Em uma simulação de 

incêndio, estes procedimentos devem ser seguidos:  

 

1. Feche todas as portas e janelas e desligue as luzes ao sair. 

2. Caminhe; não corra para a saída mais próxima. Reúna-se no exterior do edifício e 

verifique se os seus companheiros de quarto estão presentes. 

3. Permaneça fora até receber instruções para regressar ao edifício.  

4. Todos devem sair do edifício durante uma simulação de incêndio. 
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EM CASO DE FOGO REAL:  

 

1. Toque o sino de alarme no edifício para informar todos os ocupantes. (Familiarize-se com 

a sua localização após a leitura deste manual). 

2. Informar a equipe de plantão. 

3. A equipe de plantão deve ligar para o número de emergência da polícia e do Corpo de 

Bombeiros. 

4. Siga os quatro primeiros procedimentos acima. 

 

 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS: 

 

Não se devem usar velas, fósforos ou isqueiros nos dormitórios. Relatar quaisquer conexões 

elétricas ou aparelhos pouco seguros ao pessoal apropriado. 

 

 

 

 

POLÍTICA SOBRE SIDA 

 

O Desafio Jovem não discrimina aqueles que são VIH + em seus processos de admissão. 

Como um grande número de usuários de drogas IV está infectado pelo vírus VIH, em um 

determinado momento, pode haver um ou mais alunos no programa que são VIH +. O 

Desafio Jovem não exige que os alunos que são VIH + notifiquem os outros estudantes no 

programa sobre o seu estado.  

 

O Desafio Jovem não é uma instalação de cuidados médicos e não é capaz de fornecer 24 

horas de supervisão médica no local. Portanto, todos os alunos que entram no programa 

devem estar em boas condições de saúde e capazes de participar em todas as atividades. Se a 

saúde de um aluno se deteriorar ao ponto em que ele não é mais capaz de participar nas 

actividades diárias normais, ou se ele requer extensa supervisão médica, ele deve deixar o 

Desafio Jovem.  

 

Responsabilidades do Aluno:  

 

1. Alunos com VIH+ alunos que têm familiares ou amigos que poderiam ter contraído o 

vírus deles, devem notificá-los imediatamente. 

2. Alunos com VIH+ não serão autorizados a trabalhar na cozinha ou em qualquer 

capacidade de manipulação dos alimentos em qualquer momento. NÃO haverá exceções. 

3. Todos os alunos estão proibidos de ter relações sexuais com outros alunos ou 

conselheiros. A violação destas regras é motivo para demissão imediata do programa. 

4. Qualquer aluno com VIH+ que coloca intencionalmente outra pessoa em risco de ser 

infectada com o vírus VIH, deve ser imediatamente demitido do programa.  
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CORREIO 

 

A correspondência dos alunos com pessoas fora do programa estarão sujeitas à discrição dos 

conselheiros designados. Os privilégios de correspondência podem ser recusados a pessoas, 

incluindo membros da família imediata que são consideradas inadequadas ou por motivos 

disciplinares. Os aprovados para receber correspondência do aluno podem ser os seguintes:  

 

a.  Família imediata.  

b.  Pessoas aprovadas, tais como pastores, oficiais de liberdade condicional e vigiada.  

c.  Pessoas que tiveram uma influência positiva na vida do aluno.  

. 

Os alunos terão de fornecer os seus próprios artigos de papelaria, envelopes e selos. Todos o 

correio de saída deve estar selado e entregue ao conselheiro de plantão. Cada aluno é 

obrigado a abrir o seu correio na presença de um membro do pessoal designado, a fim de 

depositar todos os cheques, ordens de pagamento e dinheiro acima de 5,00 dólares na sua 

conta de aluno. 

 

 

MEDICAÇÃO 

 

Quando os alunos entram no Desafio Jovem, todos os medicamentos devem ser verificados 

para garantir que eles podem ser tomados dentro das diretrizes do Desafio Jovem. O abuso de 

qualquer medicação é motivo para demissão do programa.  

 

1. Todos os medicamentos devem ser apresentados aos conselheiros e guardados no 

escritório para a distribuição. 

2. Toda a medicação deve ser tomada de acordo com a prescrição, no escritório e na 

presença de conselheiros. Cada dose será registrada. 

3. Não se pode tomar medicamentos com teores de álcool ou estupefacientes.   

4. Não são permitidos medicamentos de dieta ou pílulas para dormir. 

5. Laxantes devem ser usados com moderação e apenas quando prescrito. 

6. Qualquer prescrição psiquiátrica, anti-depressivos ou prescrições de alteração de humor 

devem ser aprovados pelo Diretor do Programa.   

7. O aluno deve relatar imediatamente quaisquer reacções adversas à sua medicação. 

 

 

 

MÚSICA E ENTRETENIMENTO 

 

Os alunos só podem assistir à televisão e/ou vídeos aprovados pelos conselheiros e nos 

horários agendados. Não é permitido cantar, tocar ou ouvir rock, rap ou música secular. 
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PASSES 

 

Não haverão passes de alunos para visitas domiciliares programadas, durante os quatro a seis 

meses da Fase de Indução no Desafio Jovem. A emissão de um passe está sujeita à discrição 

dos conselheiros designados, normalmente o conselheiro do aluno.  

 

Tipos de Passes do Aluno:  

 

1. Passe de Um Dia: 

a. Os alunos podem estar elegíveis para receber um passe de um dia, no final do 

terceiro mês de atendimento do programa. 

b. Os alunos podem estar elegíveis para receber o passe de um dia cada mês 

subseqüente. 

c.  Os passes de um dia não se acumulam de um mês para o outro. 

 

 2.  Passe para Passar a Noite: 

a.  Os alunos só podem estar elegíveis para receber um passe para passar a noite, no 

final do quinto mês do atendimento do programa. 

b. Os alunos que são casados podem estar elegíveis para receber um passe para passar 

a noite em cada mês após o seu quinto mês no programa com o objetivo expresso 

de estarem com o seu cônjuge.  

c. Os alunos que saem com um passe para passar a noite deve providenciar um 

endereço e número de telefone onde podem ser alcançados durante a sua ausência 

do programa. 

d. Os passes para passar a noite não se acumulam de um mês para o outro. 

 

3. Passe de Três Dias: 

a.  A emissão de um passe de três dias estará sujeita ao critério dos conselheiros 

designados. 

b.  Os alunos que saem com um passe de três dias devem fornecer um endereço e um 

número de telefone onde podem ser alcançados durante a sua ausência do 

programa.  

 

4.  Os alunos desejosos de receber qualquer passe devem apresentar um Formulário de 

Solicitação do Aluno (Passe, Telefone, Visitante) [Formulário124] ao seu conselheiro. É 

da responsabilidade do aluno solicitar qualquer passe para verificar todas as providências 

necessárias. 

5.  Os alunos que saem com um passe de um dia ou para passar a noite deverão comunicar 

imediatamente à equipe de plantão quando regressam para serem e terem a sua bagagem 

inspeccionados. 
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DOENÇA 

 

Um aluno que está doente deve ser responsável por notificar o pessoal da equipe de plantão 

da sua condição. Se um aluno está doente demais para notificar os conselheiros, ele poderá 

enviar outra pessoa para informar o pessoal da sua doença.  

 

Um conselheiro deve tirar a temperatura do aluno e examiná-lo para sinais credíveis da 

doença. Se necessário, uma consulta de um médico será providenciada, no entanto, o aluno 

deve permanecer na cama até à manhã seguinte, independentemente de alguma melhoria. 

 

 

 

TELEFONE 

 

Privilégios de telefone podem ser recusados às pessoas, incluindo membros da família 

imediata que são considerados inadequados ou por motivos disciplinares. Os alunos devem 

apresentar um Formulário de Solicitação de Aluno (Passe, Telefone, Visitante) [Formulário 

124] ao pessoal apropriado para a aprovação de todas as chamadas.  

 

Os aprovados para receber as chamadas telefónicas do aluno podem ser os seguintes:  

 

1. Família imediata. 

2. Indivíduos aprovados como pastores, oficiais de liberdade vigiada e condicional. 

3. As pessoas que tiveram uma influência positiva na vida do aluno. 

 

Políticas Gerais do Telefone:  

 

1. Os alunos não têm permissão para fazer chamadas telefônicas nas duas primeiras 

semanas. 

2. Cada aluno será autorizado a fazer ou receber duas ligações por semana.   

3. Todas as chamadas telefônicas de longa distância dos alunos devem ser a cobrar a menos 

que aprovadas de outra maneira. 

4. Os conselheiros devem fazer as ligações das chamadas telefônicas dos alunos.  A pessoa 

que faz a ligação só deve dar o telephone ao aluno depois de confirmar que a pessoa que 

atende é uma pessoa aprovada. 

5. Os alunos não devem ser autorizados a aceitar chamadas a cobrar, a menos que lhe seja 

concedida autorização pelos conselheiros. 

6. Os telefonemas dos alunos serão limitados a 10 minutos. 

7. Os telefonemas dos alunos serão feitos somente durante os tempos livres designados. 
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VISITANTES 

 

Os alunos podem receber visitas somente após 14 dias no programa, sob critério da 

apreciação do pessoal designado.  

 

Privilégios de visitação serão recusados às pessoas, incluindo membros da família imediata 

que, a critério do pessoal da equipe são considerados inadequados ou por razões disciplinares. 

Os aprovados para visitas ao aluno podem ser os seguintes:  

 

1. Família imediata e cônjuges. 

2. Indivíduos aprovados, como pastores, oficiais de liberdade vigiada e condicional. 

3. Pais espirituais ou outras pessoas que tiveram uma influência positiva na vida do aluno.   

4. Tutores ou pessoas nomeadas pelo tribunal. 

 

Os visitantes só podem visitar nos dias designados de visita, em áreas designadas e durante as 

horas designadas.  

 

Os alunos não receberão qualquer item ou dinheiro diretamente de um visitante, mas devem 

solicitar  a um funcionário para aprovar todos os itens ou dinheiro. O dinheiro recebido de um 

visitante para um aluno será colocado na sua conta bancária do Desafio Jovem.  

 

Será da responsabilidade do aluno observar as regras do Manual do Aluno durante as épocas 

de visitas. Infrações podem submeter um aluno à disciplina ou perda de privilégios de 

visitação. Qualquer coisa questionável deve ser comunicada à equipe de plantão.  

 

Não serão permitidas visitas pessoais de namoradas, esposas de direito comum, ou noivas a 

menos que hajam crianças envolvidas (filhos biológicos).  

 

As visitas devem ser previamente aprovadas pelo conselheiro do aluno e o aluno deve ser 

acompanhado por um conselheiro durante as visitas. Os estudantes devem solicitar as visitas 

pelo menos com sete dias de antecedência. 
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CONTRATO DO ALUNO 

 

Eu entendo que o não cumprimento das regras do Desafio Jovem pode resultar 

em serviço extra, perda de privilégios, suspensão ou demissão.  

 

 

Eu, _____________________________________________ li o Manual do 

Aluno do Desafio Jovem e concordo cumprir com ele. 

 

 

Assinatura do Aluno_______________________________________ 

 

Data__________________ 

 

 

 

Assinatura do Diretor Executivo_____________________________ 

 

Data__________________ 

 

 
 

 


