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FORMULÁRIO DE  
INSCRIÇÃO  

Consultor:___________________ 

 

 

LE CORDON BLEU ÂNIMA EDUCAÇÃO LTDA. / CNPJ: 26.496.144/0001-74 
 

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 e para conformidade com o Home Office. 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 
pode ler a edição atual do nosso Manual de Políticas e Procedimentos Acadêmicos e Administrativos para Candidatos que está 
publicado em nosso site www.cordonbleu.edu/sao-paulo. 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

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

Primeiro nome  Último nome    

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 

Ultimo nome   Primeiro nome     

Grau de relacionamento   Logradouro    

Número  Complemento   _ Cidade  Estado   

CEP  País   

Telefone residencial (com código)    

Celular  E-mail    

 

 
INFORMAÇÕES MÉDICAS 

Le Cordon Bleu está empenhada 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) 
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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$ 146.273,65 

 

 

(Diplomas de Cuisine e Pâtisserie) 

□ Diplôme de Cuisine – Valor: R$ 78.900,81 

(Três certificados: Basic, Intermediate e Superior) 

 

 
□ Diplôme de Pâtisserie – Valor: R$ 75.235,00 

(Três certificados: Basic, Intermediate e Superior) 

 

 
□ Diplôme Boulangerie – Valor: R$ 31.500,00 

(Dois certificados: Basic e Advanced) 

 

Data de início: 

 

Dia/mês/ano – módulo básico: _______________________ 

Dia/mês/ano – módulo intermediário: _______________ 

Dia/mês/ano – módulo superior: ___________________ 

□ Basic Cuisine – Valor: R$ 27.342,00 

□ Intermediate Cuisine – Valor: R$ 25.357,50 

□ Superior Cuisine – Valor: R$ 27.268,88 

 

 

□ Basic Pâtisserie – Valor: R$ 26.184,38 

□ Intermediate Pâtisserie – Valor: R$ 24.585,75 

□ Superior Pâtisserie – Valor: R$ 25.357,00 

 

 

□ Basic Boulangerie – Valor: R$ 17.325,00 

□ Advanced Boulangerie – Valor: R$ 14.175,00 

 

 

 

Data de início: 

 

Dia/mês/ano – módulo básico: __________________________ 

Dia/mês/ano – módulo intermediário: ________________ 

Dia/mês/ano – módulo superior: ____________________ 
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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: 

 
Por favor, assinale os documentos entregues: 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 

currículo atualizado 

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. 

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$ 1.575,00 para Certificados de Cuisine/Pâtisserie/ Boulangerie, Diplomas de Cuisine/Pâtisserie/ Boulangerie e Grand 
Diplôme. 

 
Por favor, envie esse formulário com todos os documentos listados acima para o Escritório Le Cordon Bleu Ânima Educação no endereço: Rua 

Natingui, 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo, SP - Brasil - CEP: 05443-001 ou envie por e-mail para saopaulo@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 São Paulo . 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 São Paulo 

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 

 
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. 
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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 São Paulo e um ambiente de aprendizagem livres de discriminação de 

qualquer tipo. 

 
2 Tratamento igualitário 

2.1 Le Cordon Bleu São Paulo está empenhado em promover, incentivar e valorizar a igualdade e a diversidade no que diz 

respeito aos seus alunos. 

2.2 Le Cordon Bleu São Paulo 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 São o Paulo 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 

  Certificado Le Cordon Bleu Intermediate Cuisine/Patisserie*    

 
* Se um candidato não é um graduado de Le Cordon Bleu, é necessário o reconhecimento de aprendizado prévio com certificação 

e uma entrevista com um professor. 

 

 
5 Mudanças nos cursos 

5.1 Todos os candidatos serão notificados por escrito 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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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   
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