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EDITAL PORTADORES DE DIPLOMA 

Nº 02/2020 

 
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França criada pela lei 20.820/20 faz 

saber abertura do edital de inscrição de candidatos portadores de diploma de curso 

superior e para transferência de candidatos matriculados em outras instituições de 

ensino superior, para ingresso ao Curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica 

da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França de acordo com ato autorizativo 

do Conselho Estadual de Educação PARECER COCES - CEE- 18459 No 26/2020. 

O período de inscrições deste edital será nos dias 03 a 08 de Dezembro de 2020, por 

meio do site: https://www.sympla.com.br/edital-de-portadores-de-diploma-e-

transferencia-de-instituicao-de-ensino---curso-producao-cenica__1069938   

 
1. Do local, horário, vagas e turno da inscrição e de oferta do Curso: 

Quadro I 

Local da 
Inscrição 

Horário das 
Inscrições 

Horário das aulas Número de 
Vagas 

Site do sympla  

 

Atè às 23:59h do dia 08 de 

dezembro 

Segunda a Sexta- feira 
Matutino 07:30 às 12:00h* 

 

02 

 
Inscrição: 
 R$ 55,00 

 Segunda a Sexta- feira 
Noturno 18:00 às 

22:00h* 

 

02 

*até que perdure o estado de calamidade pública e o Regime Especial de Aulas não 

presenciais (REANP) às aulas estarão acontecendo no formato online 

 
2. Do resultado do processo seletivo e período de matrícula dos 
selecionados: 

 

Quadro II 

Resultado da 
Seleção 

Matrícula dos 
Selecionados 

Início das aulas 

11/12 14 e 15 15/12 
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3. Os candidatos interessados a ingressarem no Curso Superior de Tecnologia em 

Produção Cênica devem ficar atentos às normas previstas neste Edital, no que se 

refere ao período de inscrição e a documentação necessária para sua participação 

nesta seleção 

4. Os documentos abaixo devem ser encaminhados em arquivo único no formato PDF 

para o em e-mail: coord.producaocenicabasileu@gmail.com para conferência e 

aprovação desde que esteja dentro do quantitativo de vagas descrito no Quadro I. 

• diploma de conclusão do curso Superior, para os candidatos portadores de 

diploma, devidamente registrado pelo órgão competente, ou declaração de 

conclusão do Curso Superior de Graduação. Caso o candidato seja aprovado, o 

mesmo terá a obrigatoriedade da apresentação do diploma, no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da data de realização da matrícula, sob pena de perda 

da vaga; 

• histórico escolar do curso integralizado, para os candidatos portadores de 

diploma, ou que apresentaram declaração de conclusão de Curso Superior; 

• histórico parcial das unidades curriculares cursadas em outro Curso Superior e 

respectiva declaração de matrícula, para os candidatos com solicitação de 

transferência de curso; 

• documento oficial de identidade. Para candidato estrangeiro apresentar carteira 

de estrangeiro atualizada, permanente ou temporária, ou passaporte com visto de 

estudante válido; 

• cadastro de pessoa física – CPF; 

• certidão de nascimento ou casamento; 

• título de eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição ou 

certidão de quitação eleitoral; 

• documento comprobatório da situação militar, para os candidatos do sexo 

masculino que estejam no período entre 1º de janeiro do ano em que completar 

18 (dezoito) e 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) 

anos de idade 
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5. O aluno que tiver cursado disciplinas em Instituições de Ensino Superior poderá 

imediatamente, após efetivar o seu cadastramento e matrícula no curso, solicitar 

por meio do e-mail: coord.producaocenicabasileu@gmail.com o aproveitamento de 

conhecimentos e experiências anteriores, apresentando o histórico escolar e o 

programa das disciplinas cursadas, para análise e deliberação da Coordenação do 

Curso, conforme o Plano Geral de Curso Superior de Tecnologia em Produção 

Cênica. 

6. As matrículas serão efetivadas por ato do Secretário Escolar e orientações 

posteriores que serão repassadas aos candidatos assim que sair a homologação 

das inscrições deferidas e dentro do quantitativo de vagas. 

7. Se houver mais inscrições do que vagas disponíveis o critério de análise 

será obedecida a seguir: 

i.Candidato (a) com maior média geral no histórico escolar 

ii.Candidato (a) com maior idade 

 
8. O resultado deste processo seletivo será classificatório e os primeiros aprovados 

serão convocados em 1ª Chamada, podendo haver outras chamadas sucessivas, 
conforme item 3.6. 
 

9. O (a) candidato (a) aprovado (a) deverá ter o comprometimento de iniciar as aulas 

no dia 15 de dezembro de 2020, no período ofertado, conforme Quadro I, deste 

Edital. 

10. Todas as publicações referentes a este edital estará disponível no endereço 

eletrônico: www.cegecon.org.br  e www.basileufranca.com.br  Qualquer dúvida ou 

questionamento deverá ser encaminhado ao e-mail: 

coord.producaocenicabasileu@gmail.com 

 

 

Goiânia, 03 de Dezembro de 2020  

Comissão do Processo Seletivo 
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