INVESTIMENTO

Valor com desconto

Valor com desconto

Valor a partir

para matrículas até

para matrículas até

de

20/05/2022

15/07/2022

18/07/2022

À Vista

R$ 26.456,41

R$ 26.985,72

R$ 28.334,82

5 Parcelas

R$ 5.397,10

R$ 5.505,08

R$ 5.780,30

10 Parcelas

R$ 2.765,67

R$ 2.821,00

R$ 2.962,03

18 Parcelas

R$ 1.597,39

R$ 1.629,35

R$ 1.710,81

20 Parcelas

R$ 1.451,57

R$ 1.480,62

R$ 1.554,64

25 Parcelas

R$ 1.189,41

R$ 1.213,20

R$ 1.273,85

30 Parcelas

R$ 1.014,99

R$ 1.035,29

R$ 1.807,05

Formas de pagamento

 Os planos de investimentos serão válidos para candidatos aprovados com matrículas efetivadas até as
datas mencionadas acima. O processo de matrícula compreende entrega da documentação, assinatura do
contrato e pagamento da primeira parcela. Todo parcelamento incide juros de 1,0% a.m.

Formas de Pagamento
Boleto Bancário ou Cartão de Crédito - compra recorrente (Visa e Mastercard). O primeiro pagamento deverá
ser realizado via boleto bancário e terá como data de vencimento 3 (três) dias corridos após a efetivação de
matrícula. As demais parcelas poderão ser pagas via cartão de crédito ou boleto e terão vencimento para o dia
10 (dez), a partir do mês do início do curso.

Pagamento via boleto bancário
Se a opção do pagamento selecionado na inscrição foi de pessoa física, o boleto será enviado para o e-mail
cadastrado. A emissão de uma segunda via, por atraso, implicará em acréscimo de 2%, a título de cláusula penal
não compensatória e juros de 1% ao mês sobre o valor na data de sua quitação.

Pagamento via cartão de crédito
A modalidade de cartão de crédito disponibilizada é a de compra recorrente (Visa e Mastercard), o valor da
parcela é descontado mensalmente, sem bloquear o valor total do curso no limite de cartão.

Pagamento por empresas (pessoa jurídica)
O candidato deverá trazer uma carta de autorização da empresa.

F G V E D U C A Ç Ã O E X E C U T I VA

