Informações importantes:


Confirmação da turma: Quando a turma for confirmada você receberá um e-mail com o
lembrete da data de início e indicação da sala de aula;



O certificado de Participação será conferido aos alunos que tenham obtido 75% de
frequência da carga horária total do curso, sem o que, o aluno será reprovado por falta;



O certificado estará disponível para retirada em até 90 dias após o término do curso, na
Central de Relacionamento com o aluno;



O Regulamento e o Material Didático referente ao curso serão entregues no 1º dia de
aula;



Caso tenha interesse, você poderá transferir o pagamento para outro curso de mesmo
valor, ou pagar a diferença quando houver;



Caso o curso seja cancelado por falta de quórum (aviso por e-mail até 5 dias antes do
início do curso) na opção escolhida, o participante poderá optar por outros cursos
disponíveis no mesmo ciclo e no mesmo valor, caso opte por outro curso de maior valor
deverá arcar com a diferença, ou a restituição integral do valor pago à FGV, sem correção.

Em caso de desistência por qualquer motivo o participante deverá comunicar por escrito,
através do e-mail: cursospaulista@fgv.br , conforme regras abaixo:



Até 30 dias antes da data de início: devolução de 100% do valor pago;



De 15 a 29 dias antes da data de início: será descontado 50% do valor de uma parcela do
plano máximo oferecido pela FGV;



Inferior a 14 dias antes da data de início: será descontada uma parcela do plano máximo
oferecido pela FGV.

A devolução de valores pagos, inclusive em caso de cancelamento do curso por falta de
quórum, será realizada através de depósito na conta corrente do candidato em 15 dias
úteis aproximadamente, sem correção.
A matrícula será efetivada mediante o pagamento do 1º boleto.

Para mais informações entre em contato conosco.
(11) 3799-3455

fgv.br/mgm-sp

