Pólo Petrópolis - RJ

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
Eu,

______________________________________________________________

,

RGA____________,

CONTRATANTE, estando de acordo com as exigências do Manual da Igreja Metodista Wesleyana e do
Regimento do Centro de Formação Teológica – CEFORTE, com o valor pactuado, no valor do semestre de
R$ _______________ ( ___________________________________________________), subdividido em ______
parcelas de

R$ __________________ (_______________________________________________________),

sendo a primeira paga no ato da matrícula, observando os descontos propostos: até o dia 10 de cada mês, 5 %
de desconto. A partir do dia 11, multa de 5%.
Venho requerer a matrícula no curso de BACHAREL EM TEOLOGIA, sendo oferecido no horário
______________________,

a

ser

ministrado

na

cidade

de

_________________________

no Estado_________, no semestre letivo de 2011/1 no período janeiro a junho de 2011, de acordo com o
Calendário Acadêmico da Instituição.
O presente Requerimento de Matrícula, devidamente formalizado, conforme sua data e assinatura, obriga
CONTRATADA e CONTRATANTE, entre si, em tudo que se acha ajustado nas CLÁUSULAS GERAIS DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, tendo conhecimento do seu inteiro teor e
forma pelas partes, que desde já o aceitem para todos os fins legais, cuja cópia é entregue no ato ao (à)
Contratante, ficando ainda o referido contrato, disponibilizado no local da matrícula. Para a renovação de
matrícula nos períodos subseqüentes, deverá ser preenchido outro contrato, obedecido o reajuste das parcelas
semestrais/anuais na forma acordada.
__________________ de __________________ de 2011.

_________________________________
Assinatura do (a) aluno (a)

_________________________________
Assinatura do Responsável pela matrícula

OBS:
 RGA – Registro Geral de Aluno. Cadastro único, feito pela Coordenação Pedagógica Geral. Todos os
documentos dos alunos das extensões devem ser enviados para a Coordenação Geral para análise, e
efetivação da matrícula. A matrícula só será efetivada com a apresentação da documentação completa.

 Base de cálculo para o valor da mensalidade: Meio salário mínino, hoje no valor de R$ 540,00 sendo
reajustado sempre que há aumento do salário. O percentual de reajuste será aplicado sempre que houver
aumento do salário mínimo vigente no país. O Pólo tem a liberdade de oferecer ou não desconto ou bolsa
de estudo tendo esse cálculo como base.

 O Pólo que não proceder às matrículas em janeiro, ou o aluo não comparecer para a renovação, deverá
dividir o valor total do semestre em 5 parcelas, porque em Julho o aluno deverá renovar sua matrícula
para o segundo semestre.

