
NOVO CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS DO CEFART 2021 

 

ATENÇÃO: 

O Cefart informa seus novos prazos de matrícula tanto para os estudantes 
iniciantes quanto também de renovação de matrículas dos veteranos. 

Em função da parametrização dos sistemas virtuais da escola, o prazo para 
matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo, que havia se 
encerrado na última sexta-feira 28/05, foi estendido até as 12h00 da próxima 
quarta-feira 02/06. 

A convocação dos candidatos classificados como excedentes em segunda 
chamada será realizada também nesta quarta-feira, 02/06, a partir das 18h00, 
em documento a ser publicado na página oficial do processo seletivo, no site 
da FCS. A partir daí, eles receberão e-mail com todas as orientações e o link 
de acesso; e deverão se programar para efetuarem a matrícula online no 
período de 14 a 17/06. 

Para os cursos sem candidatos excedentes aprovados, o prazo de efetivação 
da matrícula se estenderá até o dia 17/06. 

Quanto aos alunos veteranos do Cefart, a 1a etapa de renovação da 
matrícula foi realizada entre os meses de março e abril; e uma 2a etapa de 
confirmação, que seria realizada de 31/05 a 02/06, foi transferida para o 
dias 08, 09 e 10 de junho. 

As aulas do Cefart, para iniciantes e veteranos, estão programadas para se 
iniciarem na semana de 14 a 18 de junho, e trará uma programação imperdível 
de aulas inaugurais, rodas de conversa, visitas virtuais e muito mais! Aguarde 
que em breve a programação completa será divulgada. 

 

Confira a seguir o cronograma: 

 

1. NOVOS Prazos de matrícula dos estudantes iniciantes: 

*CURSOS COM LISTA DE EXCEDENTES: 

– Convocados em 1a chamada: até às 12h00 desta quarta-feira 02/06/21 

– Convocados em 2a chamada (excedentes): de  14 a 17/06/21 

*CURSOS SEM LISTA DE EXCEDENTES: 

– Todos os aprovados até às 18h00 de 17/06/21. 

OBS: A publicação da 2a chamada de excedentes será realizada a partir das 
18h00 da quarta-feira 02/06/21. 

 



2. PERÍODO DE CONFIRMAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DOS 
ESTUDANTES VETERANOS: de 08 a 10/06/21. 

 


