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COMUNICADO 01/2021 

NORMAS E PRAZOS PARA REMATRICULA, TRANCAMENTO E DESTRANCAMENTO DE MATRÍCULAS 
DOS ALUNOS VETERANOS 

A Direção da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, no uso de suas respectivas atribuições, 
previstas no Regimento Interno, torna público aos alunos desta instituição as normas e prazos de 
rematrículas, trancamento e destrancamento de matrículas para o segundo semestre de 2021, para os 
cursos de nível Técnico e Superior de Tecnologia. 

1. Em virtude do distanciamento social causado pelo Covid-19, os processos presenciais da 

secretaria serão realizados de forma on-line. 

 

1.1 Os alunos deverão efetuar a rematrícula, conforme cronograma abaixo, eletronicamente, 

no site do Basileu França (https://www.basileufranca.com.br), utilizando o formulário de 

matriculas: 

a) Cursos Técnicos: https://forms.gle/KPuMjDfJ6mDGE2jw9    

b) Curso Superior de Tecnologia: https://forms.gle/KPuMjDfJ6mDGE2jw9    

 

 

1.2 Cronograma 

CALENDÁRIO DE MATRÍCULA 
CURSOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICO 

CURSO 
DATA DA 

MATRÍCULA 

Curso Técnico de Nível Médio em ARTES VISUAIS 

16 e 17/09/2021 Curso Técnico de Nível Médio em TEATRO 

Curso Superior de Tecnologia em *PRODUÇÃO CÊNICA 

Curso Técnico de Nível Médio em MÚSICA 
20 e 21/09/2021 

Curso Técnico de Nível Médio em DANÇA 

Matrícula Fora do Prazo 
22/09/2021 

*Ver orientações no item 4 deste edital 

 

Solicitação de destrancamento de matrículas 13/09 à 20/09/2021 

Solicitação de Trancamento de matrículas 13/09 à 24/09/2021 

*Os alunos do curso superior de Tecnologia após o envio do formulário irão receber um 

comunicado para comparecer à secretaria. 

2. É indispensável que os alunos realizem sua rematrícula no período supracitado, para que não perca 
a vaga.  

3. Para a efetivação da rematrícula é necessário:  

a) não possuir pendências documentais;  
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b) preencher todos os dados do formulário; 

c) anexar: comprovante de endereço atualizado e o termo de compromisso (em um só 
documento, em PDF). 

*4. Caso os alunos tenham perdido a data da matrícula, o mesmo poderá entrar com um recurso 
solicitando a matrícula fora do prazo, onde será analisado pela coordenação de área a disponibilidade 
de vagas. O aluno deverá acessar o site da EFG em Artes Basileu França, na aba “SECRETARIA” 
(https://www.basileufranca.com.br/secretaria.html), baixar o requerimento, preenchê-lo e enviar 
para o e-mail: basileufrancasecretaria@gmail.com . 

5. Caso os alunos tenham dificuldade em visualizar os links de matrículas, poderão entrar em contato 
com a Secretaria no telefone (62) 3941-1065. 

6. Para a reabertura de matricula e trancamento de matriculas, o aluno deverá acessar o site da EFG 
em Artes Basileu França, na aba “SECRETARIA” (https://www.basileufranca.com.br/secretaria.html), 
baixar o requerimento, preenchê-lo e enviar para o e-mail: basileufrancasecretaria@gmail.com . 

7. Do início das aulas 

a) Início das aulas para o curso Superior em Tecnologia 20/09/2021 

b) Início das aulas para os cursos de Formação Inicial – FIC’s 20/09/2021 

c) Início das aulas para os cursos Técnicos 23/09/2021 

 

8. Os casos omissos no presente Edital serão deliberados pela Coordenação e Direção. 

 

Goiânia, 10 de setembro de 2021. 

 

Prof. Sara Lima da Silveira Costa 

Secretária Acadêmica EFG em Artes Basileu França 

 

 

Prof. Esp. Hermínio Alves Fernandes Junior 

Coord. Pedagógico EFG em Artes Basileu França 

 
 

Prof. Ms. Lóide Batista Magalhães Silva 

Diretora da EFG em Artes Basileu França 
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