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REGIMENTO INTERNO 

REGRAS GERAIS 

1. O silêncio deve ser mantido a partir das 23h00; 

2. É proibido o porte ou uso de armas nas dependências da Base; 

3. É proibido aos radicais entregarem suas chaves para quaisquer pessoas que não foram selecionadas 

como alunos do Projeto Radical Surdos. A infração desta implica no recebimento de carta de advertência. 

Lembramos que três infrações implicam no desligamento imediato do radical; 

4. Ao ser utilizado qualquer dependência comum, deve-se manter a limpeza e ordem da mesma. 

 

REGULAMENTO PARA O LIXO 

1. Todos os radicais deverão separar o lixo reciclável do não reciclável, e colocá-los nos devidos locais 

identificados, se possível limpos para evitar problemas sanitários; 

2. O lixo não reciclável deverá ser ensacado e colocado nos latões, que devem sempre permanecer 

fechados a fim de evitar que animais o espalhem pelas dependências da casa base I; 

3. O lixo não deverá permanecer nos corredores, ou em qualquer outra dependência da casa Base, que 

não seja a lixeira. 

 

REGULAMENTO PARA VISITANTES 

1. Visitas devem ser comunicadas antecipadamente a fim de evitar contratempos e de melhor acomodar 

as pessoas; 

2. O visitante que infringir o regulamento interno da casa Base, no que tange horários, barulhos e 

desrespeito ao coordenador, a funcionários e moradores, deverá se retirar e não serão aceitos 

posteriormente. 

 

É VEDADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA MISSIONÁRIA. 

1. Realizar festividades ou outras modalidades de eventos sem a prévia autorização da Coordenação; 

2. Danificar, subtrair ou por em risco o patrimônio da casa, inclusive pichar as instalações internas e 

externas; 

3. Por em risco a integridade física e ou moral, agredir fisicamente, ameaçar, constranger ou ofender nas 

dependências da casa, missionários, hóspedes, servidores a serviço desta casa e, bem como visitantes; 

4. Comercializar produtos e serviços de qualquer natureza; 

5. Manusear as chaves elétricas, hidráulicas, de telecomunicações e dos relógios medidores de uso comum; 

6. Alojar pessoas, mesmo que sejam amigas familiares sem o consentimento da Coordenação; 

7. O Radical não pode sair sozinho da Base, devendo fazê-lo sempre com autorização prévia do 

coordenador ou responsável e sempre  acompanhado; 
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8. O Radical não pode permanecer ou transitar sem camisa ou com roupas impróprias de um cristão nas 

dependências na Base e qualquer outro local a que for enviado; 

9. Não é permitido ao Radical o namoro, não apenas durante treinamento, mas também durante todo o 

projeto; qualquer envolvimento emocional ou sexual será causa de desligamento; 

10. O Radical não tem autorização para pedir nenhum tipo de doações ou benefícios outros, salvo com 

autorização da coordenação; 

11. Não é permitido ao Radical fazer qualquer tipo de transação comercial envolvendo objetos e/ou 

serviços próprios ou de outrem em seu benefício; 

DIREITO E DEVERES DOS RADICAIS 

DIREITO: 

1. É direito do Radical a participação em todas as aulas e demais atividades, respeitando os 

horários e cronogramas estabelecidos. 

2. Dedicar tempo à oração e a sós com Deus. 

3. Testemunhar de CRISTO toda sua vida. 

4. Estar disponível para aprender a ser Evangelista e Discipulador. 

5. Ser alguém que age sempre visando o Reino de Deus. 

6. Ser flexível e apto a assimilar mudanças radicais quanto ao estilo de vida; 

7. Ser habilidoso, prudente e amável nas relações interpessoais. 

8. Ser persistente e capaz de suportar pressões e circunstâncias adversas. 

9. Ser alguém que ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. 

10. Ser um Porta-voz do amor de Cristo em espírito e em verdade. 

 

DEVERES 

1. O Radical deverá manter a higiene pessoal e de todas as dependências da casa; 

2. Os pertences e peças de vestuário pessoais do Radical devem estar devidamente guardados nas suas 

dependências sob sua inteira responsabilidade; 

3. O Radical deve tratar bem os companheiros, missionários, voluntários, funcionários, visitantes e outras 

pessoas que tiverem contato durante o tempo que os mesmo estiverem hospedados na casa; 

4. É de responsabilidade do Radical manter os ambientes da casa limpos e arrumados após a sua 

utilização; 

5. É dever do radical preparar sua alimentação, lavar louças e panelas deixando a cozinha sempre limpa 

após sua utilização enquanto estiver hospedado na Base; 

6. Fazer sua devocional todos os dias (a sós com Deus); 
7. O Radical deve deixar o  celular com a coordenação e sendo liberado 1 vezes na semana para falar 

com seus familiares, respeitando a orientação do coordenador. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Radical Surdos, quando for necessário. 
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DAS PENALIDADES 

A aplicação de medida disciplinar prevista nesse Regimento Interno dependerá do grau de gravidade da 

infração e de comportamento reincidente do radical. 

 

REGIMENTO INTERNO DURANTE TODO O PROJETO 

 

1. O Radical deverá manter a higiene pessoal e de todas as dependências da casa missionária. 

 

2. Os pertences e peças de vestuários pessoais do Radical devem estar devidamente guardados nas suas 

dependências sobre sua inteira responsabilidade. 

 

3. O Radical deve tratar os companheiros, missionários, voluntários, professores e funcionários da base, 

visitantes e outras pessoas que tiverem contato durante o treinamento com respeito educação e amor cristão. 

 

4. O Radical não pode sair sozinho da base durante o treinamento, devendo fazê-lo sempre com 

autorização prévia do coordenador ou responsável acompanhado de outro radical (mesmo sexo), ou de 

alguém da equipe, quando estiver fora do acampamento. 

 

5. O radical não pode transitar sem camisa ou com roupas impróprias de um cristão nas dependências da 

base e qualquer outro local a que for enviados. 

 

6. Não é permitido receber visitas sem autorização da coordenação do projeto durante o treinamento. 

 

7. O Radical não tem autorização para pedir nenhum tipo de doações ou benefícios outros, salvo com 

autorização da coordenação. 

 

8. É obrigatória a participação do Radical em todas as aulas e demais atividades, respeitando-se os 

horários e cronogramas estabelecidos. Qualquer alteração será comunicada previamente pela 

coordenação. 

 

9.  Não é permitido ao Radical fazer qualquer tipo de transação comercial envolvendo objetos e/ou 

serviços próprios ou de outrem em seu beneficio. 

10. Não é permitido ao Radical durante as aulas o uso de óculos escuros, aparelhos eletrônicos e/ou 

qualquer outros objetos que não seja para uso restrito das aulas. 

11.  É de responsabilidade do Radical manter os ambientes de uso das aulas e treinamento limpos e 

arrumado após a sua utilização. 

12.  Qualquer envolvimento emocional ou sexual será causa de desligamento. 

 

13. Não é permitido ao Radical ficar andando pela base após o horário de dormir às 22:00h. 

 

14. O celular de cada radical ficará com a coordenação e sendo liberado 1 vezes por semana para falar 

com seus familiares. 

 

15. O Radical deve fazer planejamento e relatório dos seus gastos. 
 

16. O Radical deve enviar mensalmente o relatório das atividades realizadas no campo de atuação. 
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17. É dever do Radical aprender narrativa além daquelas que foram ensinadas. 

 

18. O Radical deve está sempre preparado e flexível para qualquer mudança quando for necessário. 

 

19. Cada Radical líder (fim de semana na sua área de atuação) não deve omitir os fatos ocorridos entre 

um radical ou o grupo para a coordenação. 

 

20. O Radical deve ter tempo sozinho com Deus todos os dias. 
 

21. O radical não tem autorização para sair de sua área de atuação para visitar outras duplas durante o 

período de trabalho no campo. 

 

22.  Visitas dos pais serão permitidas somente para estarem com os seus filhos (radicais) em sua 

respectiva área de atuação. E no caso de hospedagem, os pais arcarão com as mesmas em hotéis, etc. 

 

23. O Radical terá as 2ª Feiras livre, mas não poderá deixar a base (caso haja necessidades extrema de 

sair da base, será analisado pela liderança). 

 

24. O não cumprimento deste regimento dá causa à advertência e, após três infrações ou uma quebra de 

conduta moral acarretará o desligamento imediato do radical. 

 

25. Em caso de desligamento do projeto o Radical deverá devolver para a JMN todo e qualquer pertence 

que recebeu e estiver sob sua posse. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES QUANTO AO VESTUÁRIO DURANTE O PERÍODO DO PROJETO 

Rapazes: Bermudas, Camisetas, Calças (jeans, moletons, social), Camisas, as roupas devem ser de cor neutra 
e escuras, tênis, sandálias, jaquetas ou camisas de manga longa, etc.; 

 

Moças: Calças (jeans, moletons), bermudas, bermudas de cotons ou lycra não devem ser usados nem com 

camisetas longas, saias, e vestidos para usar em algumas áreas de atuação, tênis, sandália, jaqueta ou camisas 

de manga longa, etc. 

 

O Radical dever ter sempre seu uniforme limpo para uso diário. 

 

EQUIPE DO PROJETO RADICAL  SURDOS 

1. Coordenador do Projeto  Radical Surdos – Miss. Marília Moraes Manhães   

2. Apoio local do Projeto Radical Surdos – Miss. Denise Emiliano Atanázio 
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