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CORDON BLEU PARIS BRASIL LTDA / CNPJ: 07.278.791/0001-65 

O formulário de inscrição deve ser preenchido pelo candidato que deseja solicitar um lugar no curso selecionado abaixo. As 

informações fornecidas serão usadas para fins de admissão. Esta informação será processada em conformidade com a Lei 

8.078/90 do Código de Proteção do Consumidor (CDC) e armazenada na base de dados internacional Le Cordon Bleu.  

 

Por favor, leia a Política e o Processo de Admissão e os Termos e Condições deste formulário antes de continuar. Você também 

deve ler a edição atual do nosso Manual de Procedimentos Acadêmicos e Administrativos que está publicado em nosso site 

www.cordonbleu.edu/rio-de-janeiro. 
 

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

□ Sr. □ Sra. □ Srta.  □ Outro (por favor, especifique)____________________________  

Nome Completo ____________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento___________________________ Idade _________________________________________________________   

Documentos  

Identidade_________________________________________CPF (somente para cidadãos brasileiros)_______________________ 

Número do passaporte ______________________________ Data de emissão __________________________________________ 

Data de validade ___________________________________ País de emissão __________________________________________ 

Informações sobre visto brasileiro (somente para cidadãos estrangeiros)  

Tipo de visto_________________Data de emissão_________________________Data de validade__________________________ 

Endereço 

Logradouro___________________________ Número________ Complemento___________________________________________ 

Cidade______________________________________  CEP______________________ Estado_______________________________ 

País______________________________________ Telefone residencial (com código)______________________________________  

Celular_________________________________________  E-mail _______________________________ 

Contato para emergência 

Nome Completo:_____________________________________________________________________________________________ 

Celular ____________________________________ E-mail ___________________________________________________________  

Grau de Relacionamento _____________________________________ 

Responsável Financeiro 

Nome Completo: ______________________________________________________________________________________________ 

Grau de relacionamento__________________________ CPF (somente p/ cidadãos brasileiros)_____________________________ 

Logradouro______________________________________ Número_______ Complemento__________________________________ 

Cidade_________________________________Estado_______________________CEP_____________________________________ 

País___________________________________Telefone residencial (com código)_________________________________________ 

Celular_______________________________________  E-mail ________________________________________________________ 

 

Assinatura do Responsável Financeiro_________________________________________________________________________ 

 

 

2. INFORMAÇÕES MÉDICAS 

Le Cordon Bleu está empenhado em promover, encorajar e valorizar a igualdade e a diversidade.  

Você tem alguma condição médica ou deficiência?  

*Indique se você tem algum problema de saúde físico ou mental, alergia, dificuldade de aprendizagem, deficiência, lesões ou 

necessidades educacionais especiais.   

□ Sim □ Não  

 

Por favor, forneça mais detalhes: (Use um papel em separado, caso necessário)  

____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
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3. SELEÇÃO DO CURSO E DATA DE INÍCIO PREFERENCIAL 

Selecione o curso de Diploma ou Certificado para o qual você deseja se inscrever junto com sua Data de Início do Curso 

preferida.  

Consulte o calendário Le Cordon Bleu disponível no site para obter informações sobre as datas de início do curso disponíveis.  

Diplomas  Certificados  

□ Le Grand Diplôme – Valor: R$ 153.587,00 

(Diplomas de Cuisine e Pâtisserie)  

□ Diplôme de Cuisine – Valor: R$ 82.846,00 

(Três certificados: Basic, Intermediate e Superior)  

□ Diplôme de Pâtisserie – Valor: R$ 78.997,00 

(Três certificados: Basic, Intermediate e Superior) 

 □ Diplôme de Boulangerie – Valor: R$ 31.500,00 

(Dois certificados: Basic e Advanced) 

□ Diplôme CordonTec – Valor: R$ 49.417,00 

Data de início preferencial:  

DIA/MÊS/ANO:                        

□ Basic Cuisine – Valor: R$ 28.709,00                       

□ Intermediate Cuisine – Valor: R$ 26.625,00                       

□ Superior Cuisine – Valor: R$ 28.651,00                       

□ Basic Pâtisserie – Valor: R$ 27.494,00                    

□ Intermediate Pâtisserie – Valor: R$ 25.815,00                     

□ Superior Pâtisserie – Valor: R$ 26.625,00 

□ Basic Boulangerie – Valor: R$ 17.325,00 

□ Advanced Boulangerie – Valor: R$ 14.175,00 

Data de início preferencial:  

DIA/MÊS/ANO:                                          

 

 

4. PAGAMENTO 

Todos os candidatos que necessitem de um visto de estudante ou que não realizaram as taxas de pagamento do saldo total (taxa 

de matrícula, pagamento mínimo de 10% e valor restante do curso) deverão realizar até (08) oito semanas antes do início do 

curso.  

  

A taxa de matrícula é cobrada da seguinte forma: 

R$ 1.654,00 para: Certificados de Cuisine/Pâtisserie/Boulangerie, Diplomas de Cuisine/Pâtisserie/ Boulangerie e Grand 

Diplôme. 

R$ 176,40 para Diplôme CordonTec.  

 

As formas de pagamento para a entrada (10% do valor do curso + taxa de matrícula) e para o valor total do curso, podem ser: 

 

 Cartões de débito ou crédito (Consulte a disponibilidade da bandeira do seu cartão) 

 Transferência bancária (apenas para depósitos internacionais) 

 Boleto Bancário 

 Bolsista (preenchimento exclusivo pelo Le Cordon Bleu) 

 

Regras 
A falta de identificação do pagamento pode levar à suspensão temporária do processo de admissão até a apresentação do 

comprovante de pagamento das taxas totais. 

Dados para transferência bancária para Transações Internacionais 

▪ Moeda: Dólar Americano 

▪ Banco: Bank of America,N.A. – New York 

▪ Swift: BOFAUS3N 

▪ Número da conta: 6550921296 

▪ Em favor de: Banco Bradesco S.A. 

▪ Swift: BBDEBRSPSPO 

▪ Nome do beneficiário: CORDON BLEU PARIS BRASIL LTDA  

▪ Número da agência: 2773 

▪ Número da conta: 19521-9 

▪ IBAN:  BR5060746948027730000195219C1  
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Pagamento por transferência bancária  - Apenas para Transações Internacionais 

O estudante deve enviar uma cópia do comprovante da transferência bancária relativa ao pagamento de taxas de matrícula e dos 

10% do valor total do curso, assinado ao escritório de admissões para o e-mail: riodejaneiro@cordonbleu.edu 

É responsabilidade do aluno garantir que seu banco indique claramente o nome do aluno, o programa solicitado e a data de 

entrada no formulário de transferência. A falta de identificação clara de fundos pode levar ao adiamento e cancelamento do 

processo de matrícula.  

Os estudantes são obrigados a pagar todas as taxas bancárias incorridas. Qualquer dedução de taxa bancária no valor esperado 

global será cobrada ao aluno. 

 

5. PROCESSO DE ADMISSÃO 

Fase 1  - Lista de verificação de documentação 

Os candidatos que precisam de visto devem obter o documento pelo menos 10 semanas antes da data de início do curso. 

Complete, assine e devolva todas as páginas deste formulário de inscrição com os seguintes documentos:  

 

 cópia da identidade 

 cópia do CPF (somente para cidadãos brasileiros) 

 uma foto colorida tamanho/formato 3x4 

 cópia de comprovante de residência 

 diploma de conclusão do Ensino Médio ou equivalente 

 carta de motivação*, descrevendo seus objetivos, aspirações profissionais e razões por ter escolhido estudar no Le Cordon 

Bleu e o curso selecionado (300 – 500 palavras). * A Carta de Motivação deve ser redigida em Português pelo próprio candidato. 

 currículo atualizado 

 cópia do visto válido brasileiro (se for cidadão estrangeiro) 

 comprovante de formação anterior (se solicitado pelo Le Cordon Bleu) incluindo detalhes sobre cursos realizados 

anteriormente no Le Cordon Bleu, com cópia de Diploma ou Certificado obtido. 

 rubricar cada página e assinar a declaração na última página.  

 

Pagamento da taxa de inscrição: 

 R$ 1.654,00 para Certificados de Cuisine/Pâtisserie/Boulangerie, Diplomas de Cuisine/Pâtisserie/Boulangerie e Grand 

Diplôme; OU 

 R$ 176,40 para Diplôme CordonTec. 

 

Por favor, envie esse formulário com todos os documentos listados acima para o Escritório de Admissão Le Cordon Bleu Rio de 

Janeiro, localizado na Rua da Passagem, 179 - Botafogo, Rio de Janeiro, RJ – Brasil - Cep: 22090-030  

ou envie por e-mail para riodejaneiro@cordonbleu.edu 

 

Fase 2 - Uma vez que o candidato complete a Fase 1 acima, o Júri de admissão do Instituto considerará o pedido e, a seu 

critério absoluto, decidir se deve ou não fazer uma oferta de um lugar para o candidato. 

Se a oferta não for feita, o requerente receberá um reembolso de qualquer taxa de inscrição ou taxas pagas de acordo com os 

Termos e Condições do Le Cordon Bleu Paris Brasil. 

Um recurso pode ser apresentado por escrito dentro de 14 dias ao Conselho Acadêmico de Le Cordon Bleu Rio de Janeiro. A 

decisão do Conselho é definitiva.  

Se uma oferta for feita, o escritório de admissão emitirá para o candidato:  

 Uma carta de oferta  

o Tipo de curso e prazos  

o Horário e data do dia de orientação obrigatório  

o Informações de boas-vindas ao Le Cordon Bleu Rio de Janeiro  

o Saldo de taxas e data de vencimento do pagamento  

 Um formulário de aceitação  

 Termos e Condições  

 Manual de Regras e Procedimentos Acadêmicos e Administrativos do Aluno 
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Fase 3 - Um contrato juridicamente vinculativo entre o aluno e Le Cordon Bleu Paris Brasil é firmado quando a oferta é aceita. 

Fase 4 - Uma vez que o aluno pagou e o instituto recebeu o saldo das taxas do curso até a data especificada na carta de oferta, 

o escritório de admissão emitirá uma confirmação de inscrição. 

Fase 5 - Se necessário, o aluno deve fornecer uma cópia digitalizada da página de visto obtida pelo menos três semanas antes 

da Data de Início do Curso (apenas para alunos estrangeiros). 

Fase 6 – Dia de orientação: O aluno deve participar de um dia de orientação obrigatório. 

 

 

6. POLÍTICA DE ADMISSÃO 

1 Objetivo 

1.1 O objetivo de nossa política de igualdade de oportunidades é fornecer um conjunto de princípios que sustentam a 

prestação de serviços de ensino do Le Cordon Bleu Rio de Janeiro e um ambiente de aprendizagem livres de 

discriminação de qualquer tipo. 

 

2 Tratamento igualitário  

2.1 Le Cordon Bleu Rio de Janeiro está empenhado em promover, incentivar e valorizar a igualdade e a diversidade no que 

diz respeito aos seus alunos. 

2.2 Le Cordon Bleu Rio de Janeiro acolhe estudantes de diversos grupos raciais, étnicos e diferentes classes sociais. 

Direitos e a liberdade individual são respeitados, mas devem também refletir o regulamento legal do Instituto e os direitos 

e a liberdade do outro. Todos os candidatos à admissão serão tratados de forma igual, independentemente de seu país, 

raça, cor, religião, opinião política ou origem social.  

3 Necessidades especiais  

3.1 Le Cordon Bleu Rio de Janeiro vai fazer tudo o que for possível para cumprir com suas responsabilidades legais e 

morais, a fim de acomodar pessoas com deficiência para que, com ajustes razoáveis e dentro de suas possibilidades, 

possa atendê-las adequadamente. Precisamos estar cientes de qualquer deficiência conhecida ou necessidades especiais 

que possam afetar sua capacidade de participar no processo de admissão e tirar o máximo proveito dos cursos 

ministrados no Instituto. Portanto, será exigido o laudo médico.   

 

4 Exigências  

4.1 Idade: O candidato deve ter idade mínima de 18 anos. 

4.2 Idioma: Nossos cursos são realizados em português e espera-se que os alunos demonstrem uma proficiência em português 

falado e escrito.  

4.3 Segundo grau: É exigido o Diploma de Segundo Grau (Brasil), Diploma de Segundo Grau (USA), Certificado de Segundo Grau 

(Japão), GCSEs (Inglaterra), Baccalaureat (França). Outras qualificações serão aceitas pelo júri de admissão como evidência de 

estudo prévio e aprendizagem se o candidato puder demonstrar que a qualificação é de padrão acadêmico equivalente aos 

exemplos acima.  

4.4 Pré-requisitos:  

4.4.1 Pré-requisitos para Certificado Intermediate Cuisine/Pâtisserie:  

 Certificado Le Cordon Bleu Basic Cuisine/Patisserie*  

 

4.4.2 Pré-requisitos para Certificado Superior Cuisine/Pâtisserie   

 Le Cordon Bleu Intermediate Cuisine/Pâtisserie Certificate*  

 

 

5 Mudanças nos cursos 

5.1 O Le Cordon Bleu pode alterar as datas, horarários e dias dos cursos a qualquer momento e sem aviso prévio. 

5.2 Todos os candidatos serão notificados de quaisquer mudanças significativas nos cursos o mais breve possível e serão 

informados de quaisquer outras opções disponíveis para eles. 

6 Recursos e reclamações 

6.1 Qualquer recurso ou reclamação relativa ao processo de admissão pode ser dirigido ao Conselho Acadêmico do Instituto. 
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6.2. POLÍTICA DE ADMISSÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO LE CORDON BLEU  

1. ADMISSÃO  

 
A equipe de admissão será responsável por avaliar os 

perfis dos candidatos, considerando suas qualificações, 

proficiências e aspirações do candidato e orientá-los sobre 

os cursos oferecidos pelo Le Cordon Bleu. 

 

2. QUALIFICAÇÕES  

 

As qualificações mínimas dos candidatos a vagas em 

cursos oferecidos pelo Le Cordon Bleu consistem em ser 

portador de Diploma de Segundo Grau (Brasil), Diploma de 

Segundo Grau (USA), Certificado de Segundo Grau (Japão), 

GCSEs (Inglaterra), Baccalaureat (França). Outras 

qualificações poderão ser exigidas pelo comitê de 

admissão como evidência de estudo prévio e 

aprendizagem se o candidato puder demonstrar que a 

qualificação é de padrão acadêmico equivalente aos 

exemplos acima. 

 

3. APROVAÇÃO 

 

Após a análise das qualificações individuais e do 

formulário de inscrição, o candidato deverá observar e 

cumprir com o disposto nos Termos e Condições do Le 

Cordon Bleu (conforme definido abaixo). Adicionalmente, 

serão considerados (i) a motivação dos alunos para cursar 

os programas oferecidos pelo Le Cordon Bleu; e (ii) suas 

aspirações futuras declaradas na “carta de motivação” que 

deverá ser apresentada pelo candidato junto do formulário 

de inscrição. No caso de negativa à admissão de um 

candidato, este poderá apresentar recurso, por escrito, no 

prazo de 14 dias contados do recebimento da referida 

resposta negativa, endereçado ao diretor do InstitutoLe 

Cordon Bleu Rio de Janeiro, cuja decisão sobre a admissão 

é final e definitiva. 

 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

• Nenhum candidato/aluno poderá usar o nome e/ou o 

logotipo "Le Cordon Bleu" e/ou nomes ou logotipos 

semelhantes em qualquer circunstância ou em qualquer 

momento ou em qualquer lugar (incluindo internet), seja 

antes, durante ou após o seu treinamento e seja como 

marca comercial, empresa ou nome comercial, nome de 

domínio ou de outra forma. 

• Todos os alunos devem respeitar as regras internas da 

escola.  

• O Le Cordon Bleu não assume obrigações em caso de 

acidente, perda, dano, responsabilidade civil do aluno ou 

outros casos similares. Todos os alunos são obrigados a 

assumir um seguro adequado para cobrir esses riscos 

durante seus estudos. 
 

 

 

7. TERMOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO (“TERMOS E CONDIÇÕES”) 

 
1. INSCRIÇÃO E PAGAMENTOS 

 

1.1. A inscrição devidamente realizada garante a reserva 

de vaga no curso escolhido. Para efetivar sua inscrição, o 

candidato deverá realizar o pagamento integral e à vista da 

taxa de inscrição, que compreende a taxa de matrícula e o 

sinal de 10% (dez por cento) em relação ao valor total do 

curso (“Taxa de Inscrição”), em até 8 (oito) semanas antes 

do início do curso (“Inscrição”). 

 

1.2. Além do pagamento da Taxa de Inscrição, para efetivar 

sua Inscrição no curso, o candidato deverá enviar o 

Formulário de Inscrição devidamente preenchido e 

assinado para riodejaneiro@cordonbleu.edu 

 

1.4. Se o candidato for estrangeiro, ele também deverá 

apresentar visto de estudante em até 8 (oito) semanas 

antes do início do curso, sob pena de não ser efetivada sua 

Inscrição no curso.  

 

1.5. Caso, por culpa exclusiva do candidato, qualquer das 

obrigações que compõem a Inscrição deixe de ser 

cumprida, o Le Cordon Bleu terá o direito de cancelar a sua 

Inscrição no curso e reter integralmente o pagamento 

referente à Taxa de Inscrição já realizado pelo candidato. 
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Forma de Pagamento 

 

1.6. Os pagamentos nacionais podem ser realizados das 

seguintes formas:  

 

• Cartão de crédito/débito em caso de pagamento integral 

do valor do curso (Visa, Mastercard ou American Express). 

A taxa de transação de cartão de crédito será adicionada à 

taxa de matrícula. 

• Boleto Bancário para pagamento integral ou 

parcelamento do curso. 

 

1.6.1. Os pagamentos internacionais devem ser realizados 

mediante transferência bancária, conforme os dados 

abaixo:  

 

• Moeda: Dólar Americano 

• Banco: Bank of America, N.A. – New York 

• Swift: BOFAUS3N 

• Número da conta: 6550921296 

 

 

 

 

• Em favor de: Banco Bradesco S.A. 

• Swift: BBDEBRSPSPO 

• Nome do beneficiário: CORDON BLEU PARIS 

BRASIL LTDA  

• Número da agência: 2773 

• Número da conta: 19521-9 

• IBAN:BR5060746948027730000195219C1  

 

1.6.1.1. Para as transferências bancárias internacionais, 

todos os pagamentos, inclusive da Taxa de Inscrição, do Kit 

de Cozinha e das demais parcelas do preço de cada um 

dos cursos oferecidos pelo Le Cordon Bleu, só serão 

recebidos pelo Le Cordon Bleu em Dólares Norte-

Americanos, cujo comprovante de transferência bancária 

deverá ser enviado para riofinance@cordonbleu.edu.  

 

1.6.2. Todas as taxas bancárias incorridas ao transferir 

fundos para o Le Cordon Bleu são de responsabilidade dos 

candidatos. Qualquer taxa bancária deduzida do valor a ser 

recebido pelo Le Cordon Bleu, referente ao pagamento da 

Taxa de Inscrição ou do curso, será cobrada do candidato.

 

 

2. ADIAMENTO 

 

2.1. Qualquer aluno poderá adiar apenas uma vez o início 

do programa para um período posterior, desde que tal 

solicitação seja aprovada pelo Le Cordon Bleu. O período 

máximo permitido para o adiamento é de 3 (três) meses 

contados a partir do primeiro dia de aula do curso original 

adiado. Para adiamento do curso, o aluno deverá, em até 8 

(oito) semanas antes do primeiro dia de aula do referido 

curso, enviar o Formulário de Adiamento devidamente 

preenchido para riodejaneiro@cordonbleu.edu 

 

2.2. O Le Cordon Bleu somente aceitará a solicitação de 

adiamento de curso caso haja previsão de vagas 

disponíveis no curso pretendido pelo candidato (com base 

no calendário de turmas e cursos do Le Cordon Bleu Rio de 

Janeiro).  

 

2.3. Caso a solicitação de adiamento não seja aceita, o Le 

Cordon Bleu não reembolsará a Taxa de Inscrição e o valor 

de Kit de Cozinha que já tenha sido entregue ao aluno. 

 

2.4. Caso o adiamento seja aceito pelo Le Cordon Bleu, o 

aluno poderá abater os valores pagos a título de Taxa de 

Inscrição da nova Taxa de Inscrição e demais valores 

devidos no momento da retomada do curso adiado.  

2.5. O aluno deverá arcar com todos e quaisquer custos de 

inscrição e valores a maior, caso o curso escolhido para ser 

cursado no período subsequente apresente custos ou 

valores mais caros do que o curso adiado. Caso o novo 

curso escolhido possua custos ou valores menores, o Le 

Cordon Bleu não reembolsará a diferença. 

 

2.6. Se um visto for recusado, o candidato que desejar 

adiar sua inscrição deverá enviar uma prova digitalizada da 

recusa do visto (cópia do passaporte com carimbo de 

recusa de visto, carta do Consulado), para 

riodejaneiro@cordonbleu.edu, dentro de 3 (três) dias após 

receber a notificação de recusa. Após este período e/ou 

caso o candidato não envie qualquer prova da recusa, o 

pedido de adiamento não será aceito. Nesta hipótese, a 

Taxa de Inscrição e o Kit de Cozinha, que já tenha sido 

entregue ao candidato, não serão reembolsados. 

 

2.7. Com exceção dos (i) cursos Intermediate Cuisine, 

Superior Cuisine, Intermediate Pâtisserie e Superior 

Pâtisserie, que devem ser cursados de forma contínua e 

sem interrupção, e (ii) cursos de demonstração para os 

quais não haverá reembolsos ou adiamento, todos os 

demais cursos do Le Cordon Bleu poderão ser objeto da 

solicitação de adiamento.  

 

 

3. CANCELAMENTO  

 

3.1. Pelo aluno 

 

3.1.1. Caso o aluno que tenha tempestivamente (i) 

realizado o pagamento integral da Taxa de Inscrição; (ii) 

apresentado visto de estudante (caso aplicável); e (iii) 

entregue à Le Cordon Bleu seu Formulário de Inscrição 

devidamente preenchido e assinado, deseje cancelar o 

curso ainda não iniciado, dentro de 7 (sete) dias a partir da 

data do pagamento da Taxa de  

 

Inscrição, do Kit de Cozinha e da entrega do Formulário de 

Inscrição (“Cancelamento por Arrependimento”), ele 

receberá o reembolso de todos os valores pagos.  
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3.1.2. Passado o prazo para o Cancelamento por 

Arrependimento, caso o aluno deseje cancelar sua 

inscrição após de 8 (oito) semanas antes do início do curso 

escolhido, através do preenchimento do Formulário de 

Cancelamento, o Le Cordon Bleu não reembolsará a Taxa 

de Inscrição e o valor de Kit de Cozinha que já tenha sido 

entregue ao aluno.  

3.1.3. As hipóteses de Cancelamento deverão ser 

solicitadas através do e-mail: riodejaneiro@cordonbleu.edu, 

contendo nome completo do aluno e o curso no qual está 

matriculado, sendo certo que a solicitação será analisada 

pelo Le Cordon Bleu, que decidirá a seu exclusivo critério. 

 

3.1.4. Na hipótese prevista na cláusula 3.1.2, será 

cobrada multa compensatória de 15% sobre o valor das 

parcelas vincendas do curso.  

 

3.1.5. Caso o pagamento do curso tenha sido realizado 

à vista ou, ainda, se houver pagamento de valores a maior 

pelo aluno, em caso de cancelamento após o início do 

curso, além da multa compensatória de 15% sobre o valor 

das parcelas vincendas, o Le Cordon Bleu não reembolsará 

ao aluno o valor da Taxa de Inscrição, o valor do Kit de 

Cozinha e os valores referentes às aulas já cursadas. O Le 

Cordon Bleu reembolsará, portanto, somente o valor dos 

meses remanescentes pagos, no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis, contados do envio do Formulário de Cancelamento.   

 

3.1.6. Valores referentes a aulas/períodos cursados não 

serão reembolsados em hipótese alguma ao aluno. 

 

3.2. Pelo Le Cordon Bleu 

 

3.2.1. Se o curso for cancelado pelo Le Cordon Bleu, por 

qualquer motivo, excluindo circunstâncias imprevistas ou 

fortuitas que venham a ser comprovadas, a Taxa de 

Inscrição e mensalidades pagas pelo aluno serão 

integralmente reembolsadas ou transferidas, com 

permissão do aluno, para outro programa de sua escolha. 

O valor de Kit de Cozinha que já tenha sido entregue ao 

aluno não será reembolsado. 

  

3.2.2. Caso ocorram circunstâncias imprevistas ou 

fortuitas que venham a ser comprovadas e o Le Cordon 

Bleu esteja incapacitada de continuar a oferecer o curso 

escolhido, o aluno receberá o reembolso de forma 

proporcional às aulas que não foram ministradas. Ainda, 

nesse caso, o Le Cordon Bleu não reembolsará a Taxa de 

Inscrição e o valor de Kit de Cozinha que já tenha sido 

entregue ao aluno.

 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1. O aluno compromete-se a notificar o Le Cordon 

Bleu acerca de qualquer modificação em seus dados 

pessoais através do e-mail riodejaneiro@cordonbleu.edu. 

Além das sanções previstas em lei, qualquer informação 

falsa prestada pelo aluno poderá acarretar na recusa ou 

cancelamento de Inscrição, a qualquer tempo, sem 

reembolso de nenhuma quantia já paga.  

 

4.2. Somente o próprio candidato poderá assinar este 

documento, o Formulário de Inscrição e qualquer outro 

documento necessário para efetivação da matrícula, 

exceto se o candidato for menor de 18 (dezoito) anos, caso 

em que seu responsável legal deverá assinar tais 

documentos. 

 

4.3. O Le Cordon Bleu reserva-se ao direito, sem 

prévia notificação ao candidato/aluno, de modificar o 

procedimento de Inscrição, o valor da Taxa de Inscrição, a 

organização e/ou estrutura de qualquer ou de todos os 

seus cursos, a seu exclusivo critério.  

 

4.4. O Le Cordon Bleu reserva-se ao direito de incluir 

os candidatos em uma lista de espera.

 

  

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 20___ 

Assinatura: __________________________________ 

Nome: ______________________________________  
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FORMULÁRIO DE ADIAMENTO DE CURSO 
 

Este Termo de Adiamento só será válido se entregue ao LE CORDON BLEU com até 8 semanas de antecedência do 

início do curso, conforme os Termos e Condições da Política de Admissões. 

 

 

Nome _____________________________________________________________________________, nacionalidade 

________________________, estado civil ____________________________, profissão ______________________, 

RG nº _______________________ órgão/UF ____________________, CPF nº __________________________, 

endereço_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________Cidade__________________________________ 

Estado______________________________Tel.______________________________,Cel.___________ 

 

 

O aluno ____________________________________ solicita à LE CORDON BLEU o adiamento da realização do curso 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________, no qual está devidamente inscrito sob a matrícula n° 

______________________________. 

 

Ao solicitar o adiamento do seu curso, o aluno está ciente de que: 

 

(i) O Le Cordon Bleu somente transferirá sua matrícula para o período imediatamente subsequente, desde 

que existam vagas disponíveis no novo curso solicitado pelo aluno; 

 

(ii) O Le Cordon Bleu não está obrigada a abrir uma nova turma para o referido período; 

 

(iii) O  abertura de novas turmas e cursos se dará ao exclusivo critério do Le Cordon Bleu, com base no 

calendário de turmas e cursos do Le Cordon Bleu Rio de Janeiro; e 

 

(iv) Caso não existam vagas para o período subsequente ou caso o novo curso não seja aberto, o aluno deverá 

realizar nova matrícula para ingresso em turmas futuras, e que os valores da Taxa de Inscrição e do Kit de Cozinha 

(desde que já entregue ao aluno) não serão reembolsados pelo Le Cordon Bleu. 

 

Ainda, o aluno está ciente de que ao Le Cordon Bleu (i) analisará o referido Formulário de Adiamento e responderá 

a solicitação em até 7 (sete) dias; e (ii) que se reserva o direito de recusar a solicitação de adiamento de curso, a 

seu exclusivo critério. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 20___ 

Assinatura: __________________________________ 

Nome: ______________________________________  
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FORMULÁRIO DE CANCELAMENTO DE CURSO 
 

 

Nome _____________________________________________________________________________, nacionalidade 

________________________, estado civil ____________________________, profissão ______________________, 

RG nº _______________________ órgão/UF ____________________, CPF nº __________________________, 

endereço_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________Cidade__________________________________ 

Estado______________________________Tel.______________________________,Cel._______________________ 

 

 

O aluno _________________________________________________________ solicita, por meio deste Formulário, ao 

Le Cordon Bleu, o cancelamento de sua matrícula no curso ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ no qual está 

devidamente inscrito sob a matrícula n° _______________________________. 

 

Ao solicitar o cancelamento do seu curso, o aluno está ciente de que: 

 

(i) Caso o cancelamento seja solicitado acima de 8 (oito) semanas antes do início do curso, os valores 

relativos à Taxa de Inscrição e ao Kit de Cozinha não serão reembolsados pelo Le Cordon Bleu; 

 

(ii) O valor relativo ao Kit de Cozinha somente será reembolsado caso o Kit não tenha sido entregue ao aluno;  

 

(iii) Caso o cancelamento seja solicitado após o prazo previsto no item “i” acima, o Le Cordon Bleu reterá a 

Taxa de Inscrição e do valor do Kit de Cozinha. Ainda, valores referentes a períodos já cursados não serão 

reembolsados em hipótese alguma ao aluno; e 

 

(iv) Caso o cancelamento seja solicitado após o início do curso e o pagamento tenha sido realizado à vista ou, 

ainda, se houve pagamento de valores a maior pelo aluno, além da multa compensatória de 15% sobre o valor das 

parcelas vincendas, o Le Cordon Bleu reterá do aluno o valor da Taxa de Inscrição, o valor do Kit de Cozinha e os 

valores referentes às aulas já cursadas. O Le Cordon Bleu reembolsará, portanto, somente o valor dos meses 

remanescentes pagos, sem atualização monetária ou juros, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do envio do 

Formulário de Cancelamento.  

 

 

 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 20___ 

Assinatura: __________________________________ 

Nome: ______________________________________  
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DECLARAÇÃO E ASSINATURA 

 

Desejo solicitar um lugar no curso indicado neste formulário. Eu entendo que qualquer oferta feita estará sujeita à 

disponibilidade e à aceitação do Júri de Admissão. 

 

Eu entendo que a declaração falsa de qualquer informação que indicada nos documentos do pedido pode resultar em recusa 

ou rescisão da inscrição e que a taxa de inscrição não é reembolsável. 

 

Eu li e entendi a Política e Processo de Admissão e os Termos e Condições acima. 

 

 

Assinatura_________________________________ Local e data_________________  

 

Nome completo_________________________________________________________ 

 


