SECRETARIA GERAL/FCSES – Edital Nº 08/2010
EDITAL DE ABERTURA DE MATRÍCULAS EM DISCIPLINAS ELETIVAS PARA O CURSO
DE EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA – SEMESTRE LETIVO 2010/2
A Secretária Geral da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, torna
público edital de abertura de matrículas em disciplinas eletivas para o 2º semestre do ano de 2010 para o
curso de Educação Física Licenciatura.
1 - Das ofertas
Serão ofertadas disciplinas eletivas para o curso de EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA, conforme
quadro abaixo.

DISCIPLINA
Aprofundamento em Natação
Atividade Física e Saúde
Atualidades em Academia
Capoeira

C.
HORÁRIA
40
40
40
40

HORÁRIO DE AULA

VALOR

Terça-feira de 11h às 12:40h
Segunda-feira de 11h às 12:40h
Sexta-feira de 11h às 12:40h
Quarta-feira de 11h às 12:40h

R$ 384,00
R$ 384,00
R$ 384,00
R$ 384,00

2 – Da matrícula
2.1. O período de matrícula será de 06 a 20 de agosto de 2010, no horário de 8h às 20h, na
Secretaria Geral da Faculdade, mediante preenchimento de requerimento próprio.
2.2. O valor da disciplina poderá será parcelado em até 04 (quatro) vezes iguais, no valor de R$ 96,00
(noventa e seis reais), devendo a primeira parcela ser paga no ato do requerimento.
2.3. O início das aulas está previsto para o dia 23 de agosto de 2010.
2.4. O pedido pode ser deferido ou não cabendo ao aluno buscar a resposta junto a Secretaria Geral
da Faculdade no prazo de 03 (três) dias, antes da data prevista para o início das aulas.
2.5. Deferido o requerimento, este será parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais firmado com esta Instituição de Ensino, devendo o valor das disciplinas ser acrescido
ao da parcela mensal.
3 – Da abertura de turma
3.1. A abertura de turmas para as disciplinas eletivas está vinculada a um número mínimo de 20
alunos matriculados por disciplinas.
3.2. Em caso da não abertura de turmas o valor pago será devolvido integralmente em até 30 (trinta)
dias úteis.
3.3. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Secretária Geral juntamente com os
coordenadores e a direção da Faculdade.
Vitória/ES, 02 de agosto de 2010.
Marinete da Conceição Gomes
Secretária Geral

