Inscrição Nº:
Ficha de Inscrição de Aluno Regular -2018
Curso de Pós-Graduação Sistêmica Fenomenológica FAMILIAR

Nome Completo:
Dados p/ crachá: Nome:

Cidade Residente/UF:

RG:
Estado Civil:

CPF:
Sexo: M  F

Nacionalidade:

/

/

Idade:

Naturalidade:

Graduação (curso):
 Comercial:

Data Nascimento:

UF:

Profissão:
 Residencial:

 Celular:

Endereço:
Cidade/Estado:

CEP:

E-mail:

End. de Skype:

Você conhece a Constelação?Familiar: SimNão Organizacional: Sim  Não Pedagógica:  Sim Não
Você tem certificação de treinamentos ou cursos de Constelação? Familiar: Sim Não Organizacional: Sim Não ou Pedagógica:  Sim Não
Onde trabalha? Autônomo Institucional

Setor:  PúblicoPrivado

Como tomou conhecimento dos Cursos de Pós-graduação Especialização Sistêmica Fenomenológica Familiar, Organizacional e Pedagógica?
 InternetJornal Folder Outros /cite a fonte:
O investimento total do curso, por aluno, é de R$ 27.681,60 (vinte e sete mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), composto de 8 módulos no
valor de R$ 3.482,70 (três mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos). Desconto de 15 % para o pagamento 30 dias antes do início do módulo, no
valor total de R$ 2.960,30 (dois mil novecentos e sessenta reais e trinta centavos), conforme “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais”.Após o 1º dia do
módulo, multa de 5% mais 1% ao mês calculado pro rata die para o ano de 2018. Os valores dos módulos serão reajustados conforme os índices inflacionários
pertinentes para 2019 e 2020. No valor do módulo estão incluídos: as horas de supervisão, os vídeos e documentação institucional técnica científica. Não estão
incluídos: materiais didáticos instrucionais, as horas de orientação do TCC, hospedagem, alimentação e transporte.
O ALUNO REGULAR receberá a Declaração de Participação e frequência dos módulos cursados, desde que cumprida a carga horária mínima de 75%, fazendo jus
a 3 (três) créditos por módulo cursado. Para a certificação é necessário o cumprimento de 24 créditos.
1ª etapa - Processo Seletivo
1.1 - Inscrições para matrícula: estarão abertas durante todo o período do curso de 2018, o ALUNO REGULAR poderá iniciar o Curso até o 3º módulo e
complementar os módulos numa outra edição da pós-graduação, ou numa terceira turma a partir de março de 2020. A apresentação do TCC exige do ALUNO
REGULAR a participação nos 8 módulos do Curso. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.sistemicaconsultoria.com mediante pagamento da taxa de
inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), cujo comprovante deverá ser enviado à Coordenação Técnica por e-mail:
contato@sistemicaconsultoria.com Esta taxa cobre exclusivamente os custos administrativos referentes ao processo seletivo e não é passível de reembolso caso o
candidato desista do Curso.
1.2 - Análise de currículo: deve ser realizada até 30 dias antes do módulo que poderá ser prorrogada. Será iniciada mediante o preenchimento da ficha de
inscrição e apresentação das seguintes cópias: diploma de pós-graduação ou graduação, carteira de identidade, CPF (esses dois documentos deverão ser
obrigatoriamente autenticados), quatro fotos 3x4, currículo profissional e “carta de intenção” do aluno para fazer a Especialização. A documentação deve ser entregue
em mãos ou enviada por SEDEX para a Coordenação Técnica. Não serão aceitos documentos enviados por fax ou correio eletrônico.
Caso esteja dentro do perfil exigido pelo Curso, após análise curricular e da experiência profissional, o candidato será convidado a participar de entrevista presencial
ou virtual. O propósito da entrevista, antes da efetivação da matrícula, é garantir o alinhamento dos objetivos e intenções dos participantes com o curso, esclarecer
dúvidas técnicas, compromissos de investimento e formas de pagamento. Sendo selecionado, o candidato deverá efetivar a matrícula e apresentar o comprovante de
pagamento relativo ao módulo.
2ª etapa - Matrícula - 30 dias antes do módulo, que poderá ser prorrogada. A participação do ALUNO REGULAR está sujeita à apresentação no 1º dia do módulo
do comprovante do pagamento já quitado (depósito bancário ou Pag Seguro - onde é possível fazer pagamento no cartão de crédito em 12 parcelas, sendo que a
partir da 2ª parcela inclui juros de 3,99%). O comprovante de pagamento deve ser enviado para o e-mail: contato@sistemicaconsultoria.com Não havendo restituição
em caso de desistência.
Dados para depósito bancário em nome da Sistêmica Consultoria Brasília/DF
Miriam Coelho Braga - Conta Corrente Nº 440 102-6 Agência 1419-2-Banco do Brasil - CNPJ 14.814.338/0001-91
Declaro que li compreendi e concordo com os critérios de inscrição estabelecidos pela Coordenação Técnica. Caso desista do curso, estou ciente que não
haverá devolução dos valores pagos e declaro que tenho conhecimento que minha inscrição respeitará a ordem das inscrições.
Local: _________________ Data: ___/____/2018 Assinatura: _____________________________________
OBS: 1- Esta ficha será preenchida online no site da Sistêmica. Uma cópia impressa e assinada deve ser enviada pelo correio entregue à Coordenação
Técnica no ato da matrícula.

