CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART
Matrícula 2018

Termo de Anuência
Nome do aluno: _______________________________________________________________________
Identidade: ___________________________________________________________________________
Data de nascimento: ___________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________
Nome do responsável: _________________________________________________________________

O Centro de Formação Artística e Tecnológica – CEFART, da Fundação Clóvis Salgado, entidade pública do
Estado de Minas Gerais, oferece Cursos de Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e na área da Tecnologia do
Espetáculo.
Segundo Resolução SEE nº 2.197/2012, o aluno terá sua matrícula cancelada, se deixar de comparecer, sem
justificativa, às aulas, até o 25º (vigésimo quinto) dia letivo consecutivo, após o início das aulas, ou a contar
da data de efetivação da matrícula, se esta ocorrer durante o ano letivo.
A prestação dos serviços educacionais ao aluno poderá ser interrompida nas seguintes condições:
- pelo aluno, a qualquer tempo, desde que feito por escrito;
- pela Fundação, por interesse da Administração Pública, nos termos legais;
- se constatado o uso pelo aluno, de meio fraudulento na realização de qualquer prova ou teste;
- portar-se o aluno de maneira inconveniente e desrespeitosa com qualquer membro do corpo dirigente,
docente, discente ou técnico-administrativo da Fundação, público em geral e artistas convidados;
- por perturbação da ordem no recinto da Fundação;
- por prejuízo material e/ou moral causado à Fundação;
- pela prática de atos incompatíveis com a dignidade da vida escolar.
As situações de prejuízo material e/ou moral e a prática de atos incompatíveis com a dignidade da vida escolar
deverão ser apuradas pela Fundação, quando será proporcionado ao aluno direito à ampla defesa.
A interrupção da prestação dos serviços educacionais implica na imediata exclusão do aluno, independente
das providências judiciais e administrativas cabíveis e não o isenta de obrigações regularmente exigíveis.
O aluno matriculado nos cursos do CEFART estará sujeito à participação em eventuais apresentações nos
espaços da Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte e demais municípios ficando desde já autorizada a
inclusão das mesmas no cronograma de suas atividades didático-pedagógicas e culturais.
O aluno cede à Fundação, em caráter definitivo e irrevogável, todos os direitos autorais e inerentes à utilização
do resultado das atividades didáticas, acadêmicas e artísticas por ele executadas, com intuito promocional e
institucional.
A Fundação, livre de quaisquer ônus, poderá utilizar-se do nome e imagem do aluno para fins exclusivos de
divulgação das atividades didáticas e institucionais, podendo, para tanto, reproduzi-los ou divulgá-los, nos
termos da lei, pelos meios de comunicação, públicos ou privados.
Os cursos do CEFART serão realizados nas unidades de ensino da Fundação Clóvis Salgado.
Declaro que estou ciente e de acordo com a matrícula efetivada.

Belo Horizonte, ______ de ____________________ de __________

Assinatura e Identidade do responsável: ________________________________________________

