TERMO DE ACEITE
PRÉ-MATRÍCULA

Declaro, para os devidos fins, estar ciente e concordar com as disposições
abaixo, correlatas à realização de pré-matrícula para alunos da Escola
Gurilândia/Land School:
1) Para realização da pré-matrícula será cobrada taxa no valor de
R$900,00 (novecentos reais), podendo o pagamento ser realizado
através do cartão de crédito.
2) A taxa da pré-matrícula será integralmente devolvida na hipótese de
desistência da vaga pelo responsável, ou em caso de ausência de
vaga para o curso pretendido.
3) A pré-matrícula será realizada por ordem de reserva, a qual será feita
por ordem cronológica, respeitando a lista existente para cada curso e
turno.
4) Caso a pré-matrícula seja efetivada, a taxa paga será abatida na
primeira mensalidade.
5) A pré-matrícula não garante vaga, dependendo da disponibilidade de
vagas existentes no curso desejado, bem como da finalização do
procedimento de matrícula, com atendimento de todos os prazos e
solicitações realizadas pela escola por parte dos responsáveis.

6) Em razão da Portaria MEC nº 1.035/2018, o futuro aluno poderá ser
enquadrado em curso diferente daquele inicialmente escolhido pelos
responsáveis, respeitando a necessidade de possuir a idade completa
do curso até a data de 31 de março do ano letivo.
7) No caso de reenquadramento do futuro aluno em curso diverso do qual
a pré-matrícula foi realizada, a taxa de matrícula e demais documentos
serão mantidos, mas a vaga dependerá da disponibilidade existente
no novo curso.
8) A taxa de matrícula é cobrada para cada aluno, de forma individual.
9) Após o pagamento da taxa de pré-matrícula é necessário encaminhar
toda a documentação indicada pela escola no prazo a ser definido,
bem como comparecer à entrevista com a coordenação em data a ser
agendada.
10) A não entrega da documentação solicitada, e o não comparecimento
à entrevista, comprometem a efetivação da matrícula, podendo
ocasionar na perda da vaga, com a consequente devolução da taxa
paga.
11) Os prazos, documentos, e demais procedimentos relativos à matrícula
serão indicados posteriormente pela escola.

