EDITAL 002/2022
REMATRICULA DOS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICO E TECNOLÓGICO EM ANDAMENTO NA ESCOLA DO
FUTURO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA – GO.

A Direção da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, no uso de suas atribuições, torna público aos
alunos desta instituição o Edital Interno Nº 002/2022 para os cursos TÉCNICOS E TECNOLÓGICO.

1. Os alunos deverão efetuar a rematrícula, conforme cronograma abaixo, presencialmente, na escola do
futuro de Goiás em Artes Basileu França;
2. Preencher e assinar o termo de responsabilidade com data atualizada no link
https://basileufranca.com.br/wp-content/uploads/2021/12/TERMO-DE-RESPONSABILIDADE-2022.pdf; e
entregar junto com os documentos no ato da rematricula;
3. Cronograma:
CALENDÁRIO DE REMATRÍCULA CURSOS
CURSO

PERÍODO DE REMATRÍCULA

3.1. Curso Técnico na área da ARTES VISUAIS
3.2. Curso Técnico na área da TEATRO
3.3. Curso Técnico na área de DANÇA

10/01/2022 a 28/01/2022
até as 18h.

3.4. Curso Técnico na área da MÚSICA
3.5. Curso Superior de Tecnologia em PRODUÇÃO CÊNICA
3.6. Matrícula Fora do Prazo
3.7. Destrancamento de matrículas
3.8. Trancamento de matrículas

14/01/2022 a 28/01/2022 até as
18h.
29 e 31/01/2022
01 a 25/02/2022
03 a 31/03/2022

4. É indispensável que os alunos realizem sua rematrícula no período supracitado, para que não percam a
vaga.
5.

Para a efetivação da rematrícula é necessário:
a) 1 Foto 3x4;
b) CPF;
c) RG;
d) Certidão de Nascimento e /ou casamento;
e) Comprovante de Endereço atualizado com CEP (ultimos 03 mêses);
f) Cópia do Título de Eleitor;
g) Certidão de quitação eleitoral;
h) Carteira de reservista ( Sexo masculino);
i) SE CONCLUIU ENSINO MÉDIO: Histórico e Certificado do ensino Médio;

j) SE NÃO CONCLUIU O ENSINO MÉDIO: Declaração de frequência atualizada;
k) PARA ALUNO MENOR: Cópias do RG e CPF do responsável;
l) Alunos com idade inferior a 18 anos, somente o responsável efetua a matrícula;
6. No caso de perda da data da rematrícula, o aluno poderá entrar com um recurso solicitando a matrícula fora
do prazo conforme o item 3.6, onde será analisado pela coordenação de área e coordenação pedagógica.
Para isso o solicitante 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 com data e
assinatura, no caso do aluno menor, com assinatura do responsável e enviar para o e-mail:
basileufrancasecretaria@gmail.com .
7. O Destrancamento de matrícula só será realizado presencialmente ficando o aluno condicionado às vagas
nas turmas e disciplinas ofertadas no semestre e apresentação de toda documentanção necessária
conforme o item 5 deste edital.
7.1 Caso a disciplina o qual o aluno necessita cursar não estiver sendo ofertada neste período, o
discente deverá solicitar no proximo semestre.:
5.2 Caso a disciplina qual o aluno necessita cursar não estiver sendo ofertada neste período, o discente
deverá solicitar novamente a rematrícula no próximo edital.
8.

Atenção ao e-mail que estiver aparecendo no início do formulário, é nele que você receberá a confirmação
de preenchimento dos dados da rematrícula;

9. Do início das aulas:
9.1 As aulas terão início no dia 21/02/2022. O aluno deve estar devidamente matriculado antes de iniciar
sua aula.
9.2 As aulas poderão acontecer em Regime Especial de Aulas Não Presenciais-REANP ou presencial de
acordo com as normas estabelecidas pela CEE/GO.
10. Os casos omissos no presente Edital serão deliberados pela Coordenação e Direção.
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