
 

 

 

 

 

 

 Escola de Aplicação e Cursos Técnicos (Início das aulas: 15/02/2017) 

 

 
Serviço protocolar de cancelamento matrícula Escola de Aplicação e Técnico: R$ 
169,00 
 
 
Cancelamento Escola de Aplicação: 
 
Rematrículas: 
 
Cancelamentos efetuados até o dia 
10/01/17 

Isenção total dos valores do semestre 

Cancelamentos efetuados entre 11/01/17 
a 14/02/17 

Isenção 50% da parcela de JANEIRO e 

isenção total das demais parcelas 

Cancelamentos efetuados entre 15/02/17 
a 28/02/17 

Isenção a partir do mês de MARÇO 

Cancelamentos efetuados entre 01/03/17 
a 31/03/17 

Isenção a partir do mês de ABRIL 

Cancelamentos efetuados entre 01/04/17 
a 30/04/17 

Isenção a partir do mês de MAIO 

Cancelamentos efetuados entre 01/05/17 
a 31/05/17 

Isenção a partir do mês de JUNHO 

Cancelamentos efetuados entre 01/06/17 
a 30/06/17 

Isenção a partir do mês de JULHO 

Cancelamentos efetuados entre 01/07/17 
a 31/07/17 

Isenção a partir do mês de AGOSTO 

Cancelamentos efetuados entre 01/08/17 
a 31/08/17 

Isenção a partir do mês de SETEMBRO 

Cancelamentos efetuados entre 01/09/17 
e 30/09/17 

Isenção a partir do mês de OUTUBRO 

Cancelamentos efetuados entre 01/10/17 
e 02/10/17 

Isenção a partir do mês de NOVEMBRO 

Cancelamentos a partir do dia 03/10/17– 
75% do semestre transcorrido 

SEM ISENÇÃO DE VALORES 

# Datas com base no parcelamento padrão da Instituição (12x) 

 

 

 

 

 

 

 
Matrículas: 
 



 

 

 

 

Cancelamentos efetuados até 14/02/17 Isenção 50% da parcela de JANEIRO e 

isenção total das demais parcelas 

Cancelamentos efetuados entre 15/02/17 
a 28/02/17 

Isenção a partir do mês de MARÇO 

Cancelamentos efetuados entre 01/03/17 
a 31/03/17 

Isenção a partir do mês de ABRIL 

Cancelamentos efetuados entre 01/04/17 
a 30/04/17 

Isenção a partir do mês de MAIO 

Cancelamentos efetuados entre 01/05/17 
a 31/05/17 

Isenção a partir do mês de JUNHO 

Cancelamentos efetuados entre 01/06/17 
a 30/06/17 

Isenção a partir do mês de JULHO 

Cancelamentos efetuados entre 01/07/17 
a 31/07/17 

Isenção a partir do mês de AGOSTO 

Cancelamentos efetuados entre 01/08/17 
a 31/08/17 

Isenção a partir do mês de SETEMBRO 

Cancelamentos efetuados entre 01/09/17 
e 30/09/17 

Isenção a partir do mês de OUTUBRO 

Cancelamentos efetuados entre 01/10/17 
e 02/10/17 

Isenção a partir do mês de NOVEMBRO 

Cancelamentos a partir do dia 03/10/17 – 
75% do semestre transcorrido 

SEM ISENÇÃO DE VALORES 

# Datas com base no parcelamento padrão da Instituição (12x) 

 

 
Cancelamento Matrículas Cursos Técnicos: 
 
 
Rematrículas: 
 
Cancelamentos efetuados até o dia 
10/01/17 

Isenção total dos valores do semestre 

Cancelamentos efetuados entre 11/01/17 
a 14/02/17 

Isenção 50% da parcela de JANEIRO e 

isenção total das demais parcelas 

Cancelamentos efetuados entre 15/02/17 
a 28/02/17 

Isenção a partir do mês de MARÇO 

Cancelamentos efetuados entre 01/03/17 
a 31/03/17 

Isenção a partir do mês de ABRIL 

Cancelamentos efetuados entre 01/04/17 
a 30/04/17 

Isenção a partir do mês de MAIO 

Cancelamentos efetuados entre 01/05/17 
a 07/06/17 

Isenção a partir do mês de JUNHO 

Cancelamentos a partir do dia 08/06/2017 
– 75% do semestre transcorrido 

SEM ISENÇÃO DE VALORES 

# Datas com base no parcelamento padrão da Instituição (6x) 

 
Matrículas: 
 



 

 

 

 

Cancelamentos efetuados até 14/02/17 Isenção 50% da parcela de JANEIRO e 

isenção total das demais parcelas 

Cancelamentos efetuados entre 15/02/17 
a 28/02/17 

Isenção a partir do mês de MARÇO 

Cancelamentos efetuados entre 01/03/17 
a 31/03/17 

Isenção a partir do mês de ABRIL 

Cancelamentos efetuados entre 01/04/17 
a 30/04/17 

Isenção a partir do mês de MAIO 

Cancelamentos efetuados entre 01/05/17 
a 07/06/17 

Isenção a partir do mês de JUNHO 

Cancelamentos a partir do dia 08/06/17 – 
75% do semestre transcorrido 

SEM ISENÇÃO DE VALORES 

# Datas com base no parcelamento padrão da Instituição (6x) 

 
 
 
Cancelamento Atividades Extracurriculares (Curriculo Ampliado – Almoço – 
NIIP) 
 
 
Serviço protocolar de cancelamento: R$ 23,00 (por atividade/dia) 
 
 

• O contratante que solicitar o cancelamento até dia 14/02/2017 receberá 

isenção total dos valores contratados. 

• O contratante que solicitar o cancelamento a partir de 15/02/2017, incluso este, 

receberá isenção a partir do mês subsequente ao pedido de cancelamento. 

 


