
Admissão 
A Phoenix Escola – deseja-lhe boas-vindas! 
  
 O processo de admissão na Escola é muito fácil, procuramos facilitar, 
evitando burocracia, papelada e de forma simplificada o candidato a uma 
vaga em nossos cursos, preenche um requerimento de matrícula e um 
contrato referente ao Curso que deseja frequentar. 
  
 As atividades desenvolvidas na Escola visam oferecer aos alunos, um 
número maior de oportunidades de formação e desenvolvimento profissional. 
  
 No programa de formação, as aulas são desenvolvidas unindo teoria e 
prática, visando facilitar o alcance dos objetivos. 
  
 Relacionamos abaixo, informações importantes para sua plena participação 
nas atividades. 
  
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 
Através de impresso padrão o candidato preenche esse formulário, 
informando dados pessoais e profissionais e inclusive a forma como chegou 
até nós, que tem como objetivo fornecer informações que farão parte integral 
de seu prontuário na escola. 
  
CONTRATO DE ENSINO EDUCACIONAL 
O Contrato é um documento obrigatório que o candidato tem de assinar e 
onde constam as suas e as nossas obrigações visando não deixar nenhuma 
dúvida quanto ao curso que ele estará iniciando bem como a nossa 
responsabilidade junto a ele. 
  
 FORMAS DE PAGAMENTO 
Nossos alunos poderão efetuar o pagamento de suas inscrições à vista (em 
dinheiro, cheque, débito automático ou com cartão de crédito) ou optar pelo 
parcelamento com cheques pré-datados ou cartão de crédito. Temos também 
Crediário em até 24x. 
  
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 
A comunicação de desistência da participação no programa deverá ser feita 
por escrito, endereçada à secretaria da Escola, em formulário padrão 
fornecido pela Escola. 
  
Critérios para reembolso: 
Valor integral das mensalidades: até 3 dias úteis antes do início do curso 
  
Reembolso parcial: 
Após o período citado e até o dia do início do curso serão descontados 10% 
do valor do curso a título de taxa de administração. Após o início do curso, 



será descontado o valor de R$ 50,00 por aula assistida, até 50% das aulas e 
o equivalente a 100% do valor pago do curso no caso das aulas terem sido 
ministradas em 51%, das aulas teóricas e/ou práticas, independente do aluno 
ter assistido às aulas ou não, tudo mediante devolução de qualquer material 
didático entregue. 
 Importante: O reembolso só será efetuado mediante apresentação da 1ª via 
do recibo. 
  
ATRASO DE PAGAMENTO 
O(s) valor(es) eventualmente pago(s) pelo aluno com atraso sofrerão um 
acréscimo de multa de 10%, incidindo sobre o montante corrigido juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês, cobrada dia a dia. 
A inscrição do aluno em outros programas da Phoenix Escola está 
condicionada ao cumprimento de suas responsabilidades descritas no 
Contrato assinado. 
  
TAXAS 
Serão cobradas taxas para: Declarações, Atestados, Carteirinha de Estudante 
e Formando, Apostilas novas e 2 ª via de Certificado. 
  
FREQUÊNCIA 
A frequência deverá ser igual ou superior a 75% da carga horária para 
aprovação e certificação. 
  
AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 
Feita durante e ao final do programa, tem por objetivo, colher opiniões e 
sugestões fundamentais para revisão de nossas atividades, visando garantir a 
qualidade do trabalho. 
 
TCC 
Ao final do curso o aluno deve apresentar um Trabalho de Conclusão de 
Curso. 
 
  
HORÁRIO DE ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES 
 2ª a 6ª FEIRA, das 09h00 às 19h00. 
Sábados, das 09h00 às 14h00. 
 


