*2º Semestre 2018

Ficha de Matrícula CURSOS DE IDIOMAS
Nome Completo
Dependente/CRM (Associado):

Associado/CRM:
RG

Não Associado

E-mail

CPF

Endereço:

nº
CEP

Bairro
Tel. Res.:

Período de matrícula:
14/05/2018 à 13/07/2018
Início das aulas: 02/07/2018
Término das aulas: 14/12/2018

Complemento
UF

Cidade

Tel. Cel.:

Tel. Com.:

Assinale o (s) idioma(s) de interesse e depois a opção de dia/horário:

Francês
Prof . Silvia
BÁSICO

Italiano
Prof . Alessandro
BÁSICO

Prof . Roberta
INICIANTE

Espanhol
Prof . Elena
BÁSICO

4ª feira

4ª feira

3ª feira

4ª feira

Horário: 10h00 - 12h00

Horário: 08h30 - 10h30

Horário: 19h00 - 21h00

Horário: 19h00 - 21h00

6ª feira
Horário: 08h00 - 10h00

6ª feira
Horário: 10h00 - 11h30

6ª feira
Horário: 18h00 - 19h30

PRÉ-INTERMEDIÁRIO

3ª feira
Horário: 19h30 - 21h30

5ª feira
Horário: 09h00 - 11h00

INTERMEDIÁRIO
INTERMEDIÁRIO

4ª feira
Horário: 08h00 - 10h00

5ª feira

3ª feira

2ª feira
Horário: 19h30 - 21h30

5ª feira
Horário: 18h00 - 19h30

AVANÇADO

Horário: 09h00 - 11h00

2ª feira

4ª feira

Horário: 18h00 - 19h30

Horário: 17h00 - 19h00

Horário: 16h00 - 18h00

*CONVERSAÇÃO

INTERMEDIÁRIO

INTERMEDIÁRIO

2ª feira
Horário: 19h00 - 21h00

AVANÇADO

5ª feira
Horário: 19h30 - 21h30

5ª feira
Horário: 19h30 - 21h30

PÓS-INTERMEDIÁRIO

3ª feira

6ª feira

Horário: 17h30 - 19h30

Horário: 19h30 - 21h30

4ª feira

Valores das Matrículas - Período (14/05/2018 à 13/07/2018)
(Pagamento no ato da matrícula - Não serão aceitas reservas sem pagamento)

Horário: 19h00 - 21h00

O aluno está ciente que na eventualidade de acumular 5 (cinco) faltas consecutivas em uma
mesma turma, sua matrícula poderá ser suspensa (com anuência do professor) sem direito a reembolso.

*Será permitida a matrícula
simultânea em Conversação e
outro nível no mesmo idioma,
sendo considerado o desconto
de 50% na segunda turma.

*CONVERSAÇÃO
6ª feira

Associado R$ 310,00* (Trezentos e Dez Reais)
Dependente R$ 310,00* (Trezentos e Dez Reais)

Horário: 18h30 - 20h00

6ª feira

Não Associado R$ 940,00* (Novecentos e Quarenta Reais)

Horário: 20h00 - 21h30

50% de desconto no valor do 2º ou + idiomas e cursos extras
(Vide tabela disponível na Secretaria da SMCC)

Estou ciente que o valor pago corresponde ao 2º semestre* 2018, e, levando-se em consideração que existe um contrato ﬁrmado com os professores, as condições de reembolso, independente do motivo, são as seguintes:
Em caso de desistência até 30 dias após o período regular de matrícula, haverá o extorno de 100% do valor pago. Caso a desistência ocorra entre 30 e 45 dias após o período regular de matrícula, o extorno será de 50% do
valor pago. Após 45 dias do ﬁnal do período regular de matrícula, não haverá nenhum extorno em caso de desistência. Todas as turmas estão sujeitas ao número mínimo de 5 alunos para sua abertura ser conﬁrmada.
A SMCC não se responsabiliza pelo horário e conteúdo programado para as aulas, cuja responsabilidade é do professor que as ministra, assim como a avaliação do nível de conhecimento para acesso às turmas.
Estou ciente e autorizo que eventuais cópias (xerox) solicitadas pelos professores serão inseridas na cota mensal do associado titular.

