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Escola do Futuro em Artes Basileu França 

Av. Universitária nº. 1.750, St. Leste Universitário, CEP: 74.605-010 – Goiânia-GO 

SITE: www.basileufranca.com.br       Telefones: (62) 3991-2654 / 3991-8954 / 3988-8954 
 

ORIENTAÇÕES PARA REMATRÍCULA 2020/2  

 CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR TECNOLÓGICO 
 

O aluno e/ou responsável deverá entrar no site da escola www.basileufranca.com.br , baixar as 

fichas de Matrícula e Termo de responsabilidade, preenche-los e enviar ao e-mail 

correspondente ao seu curso: 

Teatro: secretariadocbasileu@gmail.com 

Musica: musicadocumento01@gmail.com 

Dança: dancadocumento01@gmail.com 

Circo: circodocumento@gmail.com 

Artes Visuais: artesvisuaisdocumentobf@gmail.com 

Produção Cênica: producaocenicadocumentobf@gmail.com 

Arte Educação: coordarteeducacaobasileuf@gmail.com   

 

PROCEDIMENTOS 
DOCUMENTOS TRAMITAÇÃO 

1 Ficha de Matrícula 
www.basileufranca.com.br 

2 Termo de Responsabilidade 
www.basileufranca.com.br 

1 O documento deverá ser preenchido pelo aluno maior de idade ou pelo 
seu responsável e encaminhado para o e-mail de sua respectiva área ou em 
envelope físico. 
2  A secretaria fará a matrícula e dará retorno às coordenações. 
3 A secretaria escolar entrará em contato com o aluno, via e-mail, para a 
confirmação da matrícula. 

Período 01/09 a 11/09/2020 
 

DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NO ATO DA MATRÍCULA – 2020 

  A rematrícula para os alunos dos cursos Técnicos SOMENTE SERÃO REALIZADAS 

após a conferência de toda documentação exigida. 

Após o envio da ficha de matrícula e termo o de responsabilidade a secretaria fará a 

conferência da documentação em seu dossiê antes da realização da rematrícula, caso esteja 

faltando algum documento a secretaria dará um prazo de 02 dias para que o aluno envie a 

documentação pelo e-mail da área acima citado. 

Goiânia, agosto de 2020.  

  Secretaria Acadêmica 

Documentação para CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR TECNOLÓGICO 

(  ) Cópia da Certidão de Nascimento; ( Indispensável par todos) 
(  ) Cópia do RG  e (  ) C.P.F;    ( Indispensável par todos) 
(  ) 01 foto 3x4 atual; 
(  ) Para aluno menor, copia do RG e CPF do responsável; 
(  ) Cópia do Comprovante de endereço atualizado com CEP; 
(  ) Cópia da carteira de reservista; 

(  ) Cópia do Título de Eleitor; 

(  ) Cópia do último comprovante de votação ou declaração de quitação do TER; 

(  ) Cópia do Histórico e Certificado de Ensino Médio (para alunos concluídos); 

(  ) Declaração de frequência ou de matrícula atualizada (para alunos Não concluídos). 

Obs.: Para os alunos com idade inferior a 18 anos, somente o responsável assina a matrícula. 
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