
 
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REMATRÍCULAS E MATRÍCULAS PARA 2019 

 

REMATRICULA:  
De 05 à 22 de Novembro – em sala de aula com o professor 
Nos cursos em que não há mudança de nível os alunos deverão se rematricular no mesmo 
horário em que estão regularmente inscritos no ano corrente, através de uma lista de rematrícula 
coletiva, que deverá ser assinada pelo aluno para garantir a vaga.  
Para os cursos em que há mudança de nível e alunos menores de idade, aluno ou o responsável 
deverá assinar a ficha de rematrícula e devolver protocolado ao professor até a data acima 
descrita.  
Os alunos que optarem em mudar de horário, deverão entregar a ficha ou assinar a lista de 
rematrícula e nos dias abaixo deverão procurar a Central de Atendimento para efetuar a 
troca de horário. 
Encerrado o período de rematrícula a vaga será disponibilizada para alunos novos. 
 
TRANSFERÊNCIAS DE HORÁRIOS DA REMATRICULA:  
De 24 à 26 de Novembro - na Central de Atendimento. 
As transferências de horários podem ser realizadas livremente nos cursos onde não há definição 
de níveis.  
Para os cursos onde há classificação por níveis, as transferências podem ser efetuadas somente 
dentro do mesmo nível indicado pelo professor. 
 
MATRÍCULAS DE NOVOS ALUNOS:  
De 27 à 29 de Novembro - na Central de Atendimento 
Matriculas no nível I são livres conforme grade horária dos cursos. 
A partir do nível II os associados somente poderão realizar a matricula com o formulário de teste 
de habilidade devidamente preenchido e assinado pelo professor. 
 

SORTEIO DAS MATRÍCULAS:   
Dia 30 de Novembro - na Central de Atendimento 
Se o número de associados inscritos for inferior ao número de vagas disponíveis, o sistema 
informatizado preenche as vagas com todos os inscritos; 
Se o número de alunos inscritos for maior que o número de vagas disponíveis, será realizado um 
sorteio eletrônico para preenchimento aleatório das vagas. Os nomes dos associados não 
contemplados no sorteio serão adicionados à lista de espera, seguindo a mesma ordem do 
sorteio e os sócios serão  convocados para realizar as inscrições sempre que houver 
desistências.  
Após o sorteio, as informações sobre os resultados poderão ser adquiridos na Central de 
Atendimento ou atraves do site do Paineiras. 


