
 

EDITAL 001/2022 
REMATRICULA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC 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 001/2022, para os cursos de Formação Inicial Continuada (FIC). 

 

1. Em virtude do distanciamento social causado pelo Covid-19, os processos de rematrícula dos cursos FIC 

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 rematrículas: 

https://forms.gle/B6CE2srjMFHrHNLY9  

OBS: Para os alunos concluintes do curso de Arte Educação deixar no campo observação do 

formulário a área que pretende cursar no ano de 2022 (artes visuais, música ou teatro). A 

coordenação da área escolhida entrará em contato; 

1.2 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 anexar no formulário de renovação de matrícula; 

1.3 Caso o Aluno curse mais de uma modadlidade, deverá realizar a rematricula  correspondente em 

cada curso; 

 
1.4 Cronograma: 

CALENDÁRIO DE REMATRÍCULA CURSOS  

CURSO PERÍODO DE REMATRÍCULA 

Cursos FIC’s na área das ARTES VISUAIS 

10/01/2022 a 28/01/2022 
até as 18h. 

Cursos FIC’s na área das TEATRO 

Cursos FIC’s na área das CIRCO 

Cursos FIC’s na área das MÚSICA 

Cursos FIC’s na área das ARTE EDUCAÇÃO 

Cursos FIC’s na área de DANÇA 
14/01/2022 a 28/01/2022 até as 

18h. 

Matrícula Fora do Prazo 
29 e 31/01/2022 

**Ver orientações no item 4 deste edital. 

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

a vaga.  

 

3. Para a efetivação da rematrícula é necessário:  

a) preencher todos os dados do formulário; 
b) anexar: toda a documentação solicitada no formulário; 
c) para aluno menor de idade, é imprescindível anexar a documentação do responsável através 

https://www.basileufranca.com.br/
https://forms.gle/B6CE2srjMFHrHNLY9
https://basileufranca.com.br/wp-content/uploads/2021/12/TERMO-DE-RESPONSABILIDADE-2022.pdf;
https://basileufranca.com.br/wp-content/uploads/2021/12/TERMO-DE-RESPONSABILIDADE-2022.pdf;


 

do espaço destinado no formulário.  
d) Inserir um e-mail válido no início do formulário; 

 
4. No caso de perda da data da rematrícula, o aluno poderá entrar com um recurso solicitando a matrícula fora 

do prazo conforme tabela acima, 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 . 

 

6. Em caso de dificuldade ao acesso do formulário de rematrículas, entrar em contato com a Secretaria no 

telefone (62) 3941-1065; 

  

7. Atenção ao e-mail que estiver aparecendo no início do formulário, é nele que você receberá a confirmação 

de preenchimento dos dados da rematrícula; 

 

8. Do início das aulas: 

 

Início das aulas para os cursos de Formação Inicial – FIC 21/02/2022 

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

Goiânia,07 de janeiro de 2022. 
 

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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