GUIA
Cursos Extraclasse – 2018

1. Inscrição e matrícula:







As inscrições só poderão ser realizadas online, em formulário próprio (disponibilizado no passo a passo
de inscrições);
Período de inscrições - de 19/02 até:
- 26/02: Alunos que já cursavam a modalidade de curso em 2017 (com prioridade de vaga, por ordem
de recebimento da inscrição)
- Prazo indeterminado, conforme lotação das turmas: Todos os Alunos (sem prioridade de vaga, por
ordem de recebimento da inscrição)
A inscrição não garante a vaga na turma, uma vez que obedece aos critérios de prioridade e lotação
das turmas.
Só será considerado matriculado o Aluno que constar na listagem oficial da turma, que será divulgada
antes do início das aulas.
A matrícula também está condicionada à quitação de débitos anteriores.

2. Vagas:








O total de vagas para cada turma/curso está expresso na Tabela de Cursos Extraclasse/ 2018 e poderá
ser modificado em razão de alteração de espaço físico de aula, aumento do número de professores
ou auxiliares, dentre outras;
As vagas serão preenchidas automaticamente, mediante os seguintes critérios:
a) Prioridade dos pedidos de renovação de matrícula em uma mesma modalidade sobre as novas
matrículas;
b) Prioridade de inscrição em cursos sequenciais: na passagem de um curso sequencial a outro (ex:
Coral Mirim para Coral Infantil) a prioridade se mantém automaticamente;
c) Prioridade de inscrição por cota para bolsistas: cada curso possui cota (proporcional ao número
de inscritos) para bolsistas. Caso o número de bolsistas exceda o total de vagas para esta categoria,
o aluno bolsista será considerado, para efeitos de inscrição, como aluno regular. Entende-se como
bolsistas os seguintes casos: alunos bolsistas por Filantropia, Alunos bolsistas dependentes de
Funcionários/Professores, bem como os próprios Funcionários/Professores.
d) Ordem de inscrição: ressalvadas as outras prioridades (expressas nos itens a, b e c), as demais
matrículas seguirão por ordem de inscrição.
Caso a turma atinja o total de vagas, obedecendo a todos os critérios mencionados acima, as inscrições
dos alunos estarão automaticamente em lista de espera, aguardando vaga para efetivação. No caso
de surgimento de vaga, o Colégio entrará em contato para confirmar o interesse e efetivar a matrícula.
As vagas não preenchidas serão disponibilizadas por período indeterminado.

3. Cancelamento de matrícula:







O cancelamento de matrícula deverá ser solicitado em requerimento online próprio cujo link será
disponibilizado no site do Colégio. Nenhuma outra forma de comunicação será aceita para efeito de
cancelamento de matrícula.
A realização do cancelamento formal é muito importante também em Cursos gratuitos, uma vez que
ela permite a inclusão de Alunos da lista de espera na turma.
O requerimento de suspensão temporária, somente por motivos de doença justificada, deverá ser
preenchido online em formulário próprio disponibilizado no site do Colégio. A análise da reintegração
do Aluno na turma ficará sujeita à disponibilidade de vagas.
O cancelamento de matrícula deverá ser evitado em datas próximas a ensaios e apresentações, uma
vez que poderão acarretar prejuízos pedagógicos e/ou comprometer o resultado de tais eventos.

4. Pagamento das mensalidades:







No caso de cursos não gratuitos, as mensalidades deverão ser pagas até o dia 15 de cada mês, através
de boleto bancário disponibilizado via Portal do Aluno e pelos Correios;
Os alunos que ingressarem após o início das atividades somente pagarão pelas parcelas vincendas, ou
seja, vencidas após a data da contratação.
A mensalidade será cobrada integralmente para Alunos que ingressarem até o dia 15 do mês em curso.
A matrícula após o dia 15 incidirá em cobrança de 50% do valor da mensalidade.
Caso haja aula experimental, será considerada, para efeitos de cobrança, a data da realização desta
aula.
O atraso no pagamento está sujeito a multa de 2% e juros de 1% ao mês;
No caso de cursos não gratuitos, as cobranças serão suspensas tendo como base o mês da referida
solicitação de cancelamento.

**Estas orientações não se aplicam à Educação Esportiva (Escola de Esportes terceirizada).

