EDITAL DE POLÍTICAS DE MATRÍCULA E DESCONTOS META VESTIBULARES

CONDIÇÕES GERAIS:
1. A matrícula deve ser realizada no ato da inscrição do aluno, não havendo carência para
esse ato, o aluno não poderá frequentar as dependências do Meta Vestibulares sem a
matrícula efetivada.
2. O valor da matrícula é pago integralmente, sem descontos, em parcela única.
3. Em caso de aprovação do estudante em qualquer concurso VESTIBULAR, para 2017, até
o primeiro dia de aula, do Meta Vestibulares, será devolvido 100% dos valores pagos,
mediante apresentação de comprovante oficial de matrícula na Universidade.
4. Os descontos concedidos serão aplicados sobre o valor das parcelas, não sobre o valor
da matrícula, quitadas até o vencimento, sendo a primeira parcela (matrícula) de valor
integral.
5. Caso o pagamento não ocorra até a data de vencimento, o aluno perde o desconto,
devendo pagar o valor integral da parcela.
6. Os planos de descontos não são cumulativos.
7. A segunda parcela deverá ser paga, com possibilidade de duas datas, 10 ou 20 do mês
sequente a matrícula, o aluno fará a escolha da melhor data de pagamento, repetindose todos os meses subsequentes.
8. Descontos especiais:
Ex-alunos: 10% no valor das parcelas;
Indicação de professor: 10% no valor das parcelas;
Irmãos: 10% de desconto, para ambos, no valor das parcelas;
Indicação de amigos: para cada amigo que efetivar a matrícula o aluno que indicar será
contemplado com 10% para o primeiro amigo e 5% para cada amigo. Esses descontos
são válidos, desde que o amigo permaneça matriculado, na desistência do indicado,
automaticamente o desconto será cancelado.
Apresentação do Cartão de Desconto do ENEM e/ou Vestibulares: ÚNICO CASO EM
QUE SE RECEBE 10% no valor da matrícula e das parcelas.
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