
TAXAS

Cancelamento de matrícula* 20% sobre o preço normal (preço sem desconto)

Prova de 2ª chamada R$ 60,00

Prova de 3ª chamada R$ 120,00

Transferência de turma** R$ 60,00

*Válido, exclusivamente, entre o início do curso e o final da 2ª semana de aula.
**Taxa cobrada somente após o início do semestre

Cursos Preço normal
Matrícula de  
20/06 a 30/06/2020

Matrícula de 
01/07 a 07/07/2020

Matrícula a partir de 
08/07/2020

Extensivo presencial *
(64 h-a)

R$ 3.055,00

À VISTA  
R$ 2.596,75

À VISTA  
R$ 2.749,50 

À VISTA  
R$ 2.902,25 

5 x R$ 549,90 5 x R$ 580,45 5 x R$ 611,00

Extensivo live online 
(64 h-a)

R$ 2.749,50

À VISTA  
R$ 2.337,08

À VISTA  
R$ 2.474,55

À VISTA  
R$ 2.612,03

5 x R$ 494,91 5 x R$ 522,41 5 x R$ 549,90

* Quando for oferecido.

Curso Preço normal
Matrícula de  
20/06 a 24/06/2020

Matrícula de  
25/06 a 30/06/2020

Matrícula a partir de 
01/07/2020

Superintensivo 
live online 
(64 h-a)

R$ 2.749,50

À VISTA  
R$ 2.337,08

À VISTA  
R$ 2.474,55 

À VISTA  
R$ 2.612,03

3 x R$ 824,85 3 x R$ 870,68 3 x R$ 916,50

Condições de pagamento:
1. No ato da inscrição, em caso de pagamento integral com desconto, a taxa do curso deve ser paga em espécie, boleto

ou nos cartões de crédito (em parcela única) ou débito (Visa ou Mastercard).
2. No caso do pagamento parcelado, a primeira parcela deve ser paga em espécie ou nos cartões de crédito ou débito

(Visa ou Mastercard).
2.1 Caso as demais parcelas não sejam quitadas a 30, 60, 90 e 120 dias da assinatura do contrato respectivamente,

o aluno perderá qualquer desconto; e as parcelas do valor normal serão cobradas acrescidas de juros de mora de 
0,0333% por dia e multa de 10 (dez) por cento.

3. Não aceitamos pagamento em cheque.
4. Em hipótese alguma, aceitamos desconto sobre desconto.
5. A partir de 08/07/2020, haverá desconto de 10% sobre a taxa do curso integral para o 2º membro da família, mesmo

que para pagamento parcelado.

INVESTIMENTO 
2O SEMESTRE 2020


