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Regulamento inscrição 2020 
 

 

 

 

 

 Dia 08 e 15 de FEVEREIRO de 2019 - 9h às 17h.  
 

 Para ingressar em qualquer um de nossos cursos, não é necessário custo financeiro. 
 

 Para participar o aluno deverá saber ler e escrever. 
 

 Apenas maiores de 18 anos poderão se inscrever, menores deverão ser acompanhados por um responsável com toda 

documentação abaixo. 
 

 A idade mínima para ingressar em um curso é de 08 (oito) anos. Tendo idade entre 08 (oito) e 11 (onze) anos poderá 

cursar Informática, Grafite, Matemática e Jiu-Jitsu. A partir dos 12 (doze) anos, qualquer um dos cursos. 
 

 Cada estudante poderá fazer apenas um curso por período. 
 

 O ato de se inscrever não garantirá a vaga, pois o processo seletivo é realizado por regimento interno e o resultado 

disponibilizado em nosso site nos dias 15 e 22 de FEVEREIRO, e/ou pelo Facebook, e ainda comparecendo no 

local. OBS: A partir do dia 22/02 os resultados estarão disponíveis apenas online. 

 

 É de total responsabilidade do CANDIDATO a conferência de seu nome na lista de classificados pelos meios 

informados acima. A instituição, em momento algum, entrará em contato para tal informação.  

 

 A primeira classificação será feita de acordo com as inscrições da primeira data, dia 08/02. As vagas remanescentes 

serão ofertadas no segundo sábado de inscrições, dia 15/02. 
 

 O candidato, no dia da inscrição, deverá informar sua renda familiar. 
 

 A inscrição só será realizada mediante apresentação e cópia de todos os documentos necessários.  
 

 

 Todas as informações prestadas no ato da inscrição devem ser verdadeiras, caso contrário, o matriculado sujeita-se à 

punição e até exclusão do curso. 
 

 Ao se inscrever, o candidato declara concordar com este regulamento e todas as normas vigentes desta instituição. 

(Este regulamento poderá ser alterado, caso seja necessário, para medidas administrativas). 
 

 

 Para inscrição, deverão ser apresentados os seguintes dados: 
Maiores de idade 

*Cópia: documento de identificação com foto e comprovante de residência, (certificado de conclusão de 

curso caso queira cursar um módulo avançado / ou fazer prova de proficiência no local). 

 

Menores de idade 

*Cópia: identidade ou certidão de nascimento, documentos do responsável: identidade e comprovante de 

residência; (certificado de conclusão de curso caso queira cursar um módulo avançado / ou fazer prova de 

proficiência no local). 
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Para os Classificados (aprovados) 
 

 

 

 Início das atividades: dia 29 de FEVEREIRO, às 19H30. 
 

 Fotografar na secretaria ou entregar 2 (duas) fotos 3x4, recentes, no primeiro dia de aula (07/03/2020). 

 

 O curso limita a 2 (duas) faltas por aluno, por período de aula (aproximadamente 5 meses). Na terceira ausência, o 

estudante ficará inapto para receber o certificado e deverá repetir o módulo. A começar contar sua presença no dia 29 

de FEVEREIRO de 2019, AS 19H30. 

 

 As faltas justificáveis são: trabalho, estudo e doença. Todas deverão ser comprovadas através da entrega de 

documento oficial à secretaria, constando data da ausência e assinatura do órgão responsável. O prazo para entrega é 

de até 2 semanas após o retorno do aluno. 

 

 Alunos de Jiu-Jitsu deverão entregar ATESTADO MÉDICO autorizando a prática da atividade. A ausência deste 

documento inviabilizará a participação nas aulas. O atestado precisa ser entregue até o primeiro dia de aula.  

 

 Cada aluno receberá uma carteirinha de identificação. Esta deverá ser entregue nos dias de aula ao inspetor ou na 

secretaria. 

 

 As aulas são exclusivamente oferecidas àqueles que participaram do processo seletivo e foram matriculados, ficando 

assim vedada a presença de acompanhantes em sala de aula. 

 

 Haverá tolerância de 15 minutos para atrasos, ficando a critério do professor a entrada em sala. Sendo reincidente, o 

aluno poderá sofrer sanções de advertência, passível de punição com falta e até reprovação no curso.  
 

 Os certificados emitidos pela instituição só serão entregues aos alunos aprovados e que participarem de sua respectiva 

formatura, que acontece ao final do ano. 

 

 O responsável cede automaticamente o direito de imagem e áudio, bem como a publicação em jornais, revistas, mídia 

televisiva, internet, entre outros. 
 

 

Contatos: 
 

Email: contato@ensinarparamudar.com.br 

www.ensinarparamudar.com.br 

 

/EnsinarParaMudar 

 

 
                                                                                                                                        #InscricoesEPM2020 

http://www.ensinarparamudar.com.br/
http://www.ensinarparamudar.com.br/
https://www.facebook.com/ensinarparamudar
https://www.google.com.br/search?q=%23InscricoesEPM2018&oq=%23InscricoesEPM2018&aqs=chrome..69i57.589j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

