Associe-se à ABPp-SEÇÃO SÃO PAULO
1. ANUIDADE 2018:
1.1. ASSOCIADO EFETIVO E COLABORADOR (PESSOA FÍSICA)
a) Pagamento cota única de R$380,00.
Pagamento em 3 parcelas de R$127,00, com vencimento no dia 20 de cada mês.
Caso ocorra atraso no pagamento das parcelas haverá cobrança de atualização pelo
índice IGPM/mensal.
b) O associado deverá enviar scaneado para e-mail financeiro@saopauloabpp.com.br o comprovante de conclusão do curso, seu CPF e RG.
Poderá ser feito através Boleto Bancário, solicitado para o e-mail financeiro@saopauloabpp.com.br ou PagSeguro (Site)
1.2. ASSOCIADO ESTUDANTE ( GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO)
PESSOA FÍSICA
a) Pagamento cota única de R$ 225,00.
Pagamento em 3 parcelas de R$75,00 , com vencimento no dia 20 de cada mês.
Caso ocorra atraso no pagamento das parcelas haverá cobrança de atualização pelo
índice IGPM/mensal.
b) É obrigatória à apresentação de Declaração de Matrícula e Frequência, com
timbre e assinatura da instituição para comprovar escolaridade (data de expedição
de até no máximo 90 dias).
1.3. ASSOCIADO INSTITUCIONAL (PESSOA JURÍDICA)
a) Pagamento cota única de R$ 855,00.
Pagamento em 3 parcelas de R$285,00, com vencimento no dia 20 de cada mês.
Caso ocorra atraso no pagamento das parcelas haverá cobrança de atualização pelo
índice IGPM/mensal.
1.4. ASSOCIADO TITULAR
O valor da anuidade do ASSOCIADO TITULAR, devida à ABPp Nacional para o
ano de 2018 é de R$ 195,00 com vencimento em 20/maio de 2018.
O pagamento da anuidade dos Associados Titulares é devida à ABPp Nacional e
não exclui o pagamento da anuidade como Associado Efetivo ou Associado
Colaborador às Seções ou à própria Nacional, em que o Associado estiver cadastrado.
1.5. CARTEIRINHA DO ASSOCIADO
A carteirinha do associado será enviada após a quitação integral da anuidade
vigente.
As carteirinhas vencem no mês de março do ano corrente.

3.DIREITOS E COMPROMISSOS DO ASSOCIADO:
Direitos do associado:
Tanto para o associado individual como para a instituição que promove a
formação de profissionais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Receber declaração que comprova sua adesão à ABPp SEÇÃO SÃO PAULO;
Divulgar seu endereço profissional no catálogo de busca;
Ter desconto em eventos da ABPp Nacional, Seções e Núcleos;
Receber informações sobre projetos da Associação;
Ter informações constantes sobre: vagas de emprego, concursos no Estado de
São Paulo e o processo de regulamentação da Psicopedagogia como profissão;
Ter direito a participar do Projeto Social da ABPp SEÇÃO SÃO PAULO
Entrar na mala direta da ABPp-SP
Conviver entre profissionais que se empenham e se dedicam à Psicopedagogia
de uma maneira comprometida com a aprendizagem humana.
A Instituição associada à ABPp-SP terá direito à desconto nos eventos
promovidos pela:

•
•
•

ABPp SEÇÃO SÃO PAULO;
ABPp Nacional;
Seções estaduais e núcleos, estendido para três pessoas.
Compromissos do associado:

•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer o movimento em prol da regulamentação da profissão do
psicopedagogo.
Manter-se informado sobre novos projetos da ABPp SEÇÃO SÃO PAULO;
Manter-se em dia com a anuidade da ABPp SEÇÃO SÃO PAULO;
Apresentar cópia de certificado de formação e especialização;
Participar de eventos da ABPp SEÇÃO SÃO PAULO bem como da Nacional;
Divulgar a Associação;
Zelar e preservar pela reputação da Psicopedagogia.

4. PROCEDIMENTO PARA ASSOCIAR-SE À ABPp SEÇÃO SÃO
PAULO:

