
 

 

ORIENTAÇÃO AO ESTUDANTE – CENTRO CULTURAL FESO PRO ARTE  

Matrícula: Para realizar a inscrição em qualquer um dos cursos livres ofertados pelo Centro Cultural Feso Pro Arte, o aluno 

deve comparecer a secretaria do Centro Cultural, de segunda às sextas-feiras, nos horários das 09 às 12 e 14 às 18 horas, sendo 

necessário  apresentar  as cópia dos  seguintes  documentos necessários para fins de a realização da matricula, a saber: CPF – 

IDENTIDADE – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.  Caso o aluno seja menor de idade, solicitamos uma declaração escolar e 

documentação do responsável.  

Bolsas: O Centro Cultural Feso Pro Arte oferece bolsas em todos os seus cursos: Ficando à critério dos professores de cada 

curso a seleção dos bolsistas. O aluno bolsista tem direito a 03 faltas por SEMESTRE sem justificativa, caso tenha número maior 

de faltas perderá a bolsa automaticamente, sendo necessário o pagamento da mensalidade normal de acordo com o valor do 

curso.  

Pagamentos:  

As mensalidades dos cursos livres do CCFP têm vencimento no dia 15 de cada mês para efetuar o pagamento o aluno deve 

retirar o boleto a partir do dia 7 na secretaria do Centro Cultural ou diretamente com o professor, ou ainda se preferir acessar 

seu boleto eletronicamente pelo site www.unifeso.edu.br no link sou aluno.  Todos os boletos podem ser pagos até o 

vencimento em qualquer banco, casa lotérica e via internet nos sábados, domingos e feriados.  Após o primeiro dia útil do 

vencimento podem ser pagos nas casas lotéricas e qualquer banco.  Caso o boleto esteja com mais de 30 dias de atraso, o 

pagamento deverá ser efetuado na tesouraria do Unifeso que fica na av. Alberto torres, 111 (Campus Sede- Alto - Teresópolis 

RJ).  

Obs: Para realizar o trancamento e/ou cancelamento de qualquer curso, o aluno precisa estar em dia com todas as suas 

mensalidades.  

Trancamento de Matrícula: 

Para interromper temporariamente as suas atividades nos cursos livres do Centro Cultural Feso Pro Arte  e manter o vínculo 

com o CCFP , o aluno deverá solicitar por meio de formulário a ser preenchido na secretaria, ou enviar a solicitação de 

trancamento por email para centrocultural@unifeso.edu.br informando o curso que deseja trancar e  motivo do mesmo.   O 

trancamento tem duração de até 3 (três) meses. Caso o trancamento seja por período superior à três meses ,o aluno passará 

para o status de cancelado, automaticamente, tendo que efetuar uma nova matrícula e pagamento de taxa de inscrição para 

retomar suas atividades. Qualquer trancamento deve ser efetuado até o dia 10 de cada mês. Caso o mesmo seja  realizado 

após o dia 10, o aluno deverá quitar o pagamento do boleto do referido mês, antes de solicitar o trancamento. 

Cancelamento do curso: 

Para interromper definitivamente as suas atividades nos cursos livres do Centro Cultural Feso Pro Arte, o aluno deverá solicitar 

por meio de formulário a ser preenchido na secretaria, ou enviando a solicitação de CANCELAMENTO por email para 

centrocultural@unifeso.edu.br informando o curso que deseja cancelar e motivo do mesmo.   O cancelamento tem duração 

indeterminada. Caso queira retornar em algum momento, o aluno terá que efetuar uma nova matrícula e pagamento de taxa 

de inscrição para retomar suas atividades, em qualquer tempo. Qualquer cancelamento deve ser efetuado até o dia 10 de cada 

mês. Caso o cancelamento seja após o dia 10, o aluno deverá quitar o pagamento do boleto do referido mês antes de fazer a 

solicitação para tal. 

 

http://www.unifeso.edu.br/
mailto:centrocultural@unifeso.edu.br
mailto:centrocultural@unifeso.edu.br

