
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: ___________________________________________________________Sexo F    M   Profissão:_______________ 

Data de Nascimento: _____/_____/______  RG: ____________ CPF: _______________Estado Civil:______________________  

Endereço: ___________________________________________________________Número: ______ Complemento:________ 

Bairro: __________________________Cidade: ______________________CEP: __________________ 

Tel. Residencial: (    ) ______________Cel. (    ) ____________ Email: _______________________________________________ 

Solicita, formalmente, inscrição para o “ Curso Intermediário de Fotografia”, com carga horária de 138 horas, turma ______. 

Turmas Disponíveis: 
2001- 3ª e 5ª feiras/ Manhã - de 9:00h às 12:00h 
2002 - 3ª e 5ª feiras / Noite - de 19:30h às 22:30h 

Período de Realização: de Janeiro a Julho de 2020. 
Início das aulas: 21 de Janeiro de 2020 

Forma de Pagamento 

Faço opção pela seguinte forma de pagamento: 

   À vista: R$1.755,00 através de transferência ou depósito bancário 

       Parcelado através de transferência ou depósito bancário: 
R$1.950,00 em 6 parcelas de R$325,00. 
. Para pagamento parcelado através de depósito ou transferência bancária, a primeira parcela tem vencimento imediato e as 
seguintes a cada dia 10. 

Parcelado através de cartão de crédito: 

 R$1950,00 em até 3 vezes sem juros 

 4 parcelas de R$536,25 

 5 parcelas de R$436,20 

 6 parcelas de R$369,67 

 7 parcelas de R$322,42 

 8 parcelas de R$287,10 

 9 parcelas de R$259,79 

 10 parcelas de R$238,10 

Observação: a ficha de inscrição deve ser preenchida e enviada ao email - studio3.matriculas@gmail.com 
Após o envio, retornaremos com o contrato e informações para pagamento conforme opção definida neste formulário. 
Depois de recebido o pagamento, enviaremos o recibo, a confirmação da inscrição e as instruções para o curso.  
A vaga ficará bloqueada por três dias, aguardando confirmação do recebimento do pagamento. Após este prazo, a vaga 
será desbloqueada. 
Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus, até uma semana antes do início do curso - caso haja taxa bancária para 
devolução, a mesma será descontada do aluno, no valor da devolução. 

Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo 
CNPJ: 09.325.922/0001-43 
Nossos contatos: 
studio3.matriculas@gmail.com 
(31) 2551-3720 / 98499-0402 
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