
 

 

 

Acompanhe os horários também pelo site do CFC Boston: www.cfcbostonbh.com.br. Basta localizar no site a guia 

“Quadro de Horários”. 

Nas sextas-feiras, aos sábados e na quinta semana do mês as matérias serão definidas de acordo com a 

necessidade dos alunos. Assim sendo, será decidida pelos próprios, no momento da marcação. Em caso de impasse, a 

preferência será do aluno que estiver mais próximo de completar a quantidade necessária de aulas para o encerramento do curso. 

Caso ocorra empate, será desempatado por sorteio. Havendo aluno que só tem disponibilidade de assistir aulas aos sábados, 

então estas terão que atendê-lo, dando-lhe preferência sobre os demais, inclusive os que estão fechando. 



Alteração de aulas pré-estabelecidas (segundas às quintas-feiras) e a decisão das aulas registradas nas sextas-feiras, 

sábados e quinta semana do mês acontecem até a tolerância de 5 minutos do horário da aula, por isso, quando desejar participar 

deste rito, fique atento. 

Encontra-se na sua apostilha, uma ficha para controle das aulas registradas por você. Esta ficha é para que possa manter 

controle das aulas que devem ser assistidas obrigatoriamente. Pois, de acordo com a Resolução 164 do CONTRAN, só poderá 

fazer o Exame Teórico-Técnico após concluir o número de aulas mínimo de cada matéria. As aulas válidas são as registradas 

no Sistema Biométrico, e não as anotações feitas nas apostilas. 

A primeira semana sempre começa na semana em que se encontra o dia 1°, sabendo-se que a semana inicia no 

domingo e encerra no sábado. 

Nas sextas-feiras, têm simulado do Exame Teórico-Técnico em todos os horários de aula. O registro do Sistema 

Biométrico ocorrerá normalmente. Estes simulados têm como objetivo avaliar o desempenho e o desenvolvimento do aluno, 

prepará-lo para o exame, manter o conhecimento adquirido, fornecer novos conhecimentos, desenvolver a leitura, a interpretação 

e compreensão de texto, trabalhar o tempo de resolução das questões e desenvolver o raciocínio lógico. 

Nas sextas-feiras não há aulas as 19h. 

Instrutor Maycon Julio 


