REMATRÍCULA – EXTENSIVO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE VIDEOAULAS
(Este valor também inclui o fornecimento de todos os livros impressos)
No caso de alunos de outras cidades, é cobrada a taxa de SEDEX, que varia conforme o endereço.

Opção 1) SUPER DESCONTO À VISTA (DEPÓSITO EM CONTA, DINHEIRO OU CHEQUE À VISTA) - R$ 2360,00
Opção 2) CHEQUES PRÉ-DATADOS
Matrícula = R$ 520,00 à vista + 4 pgtos de R$ 520,00 pré-datados para 5 de março, maio, julho e setembro
OU
Matrícula = R$ 520,00 à vista + 8 cheques pré-datados de R$ 260,00 para dias 5 de cada mês (de março a outubro) → Total = R$ 2600,00
Opção 3) CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO OU BANRICOMPRAS
À VISTA = R$ 2550,00
PARCELADO = 6 VEZES DE R$ 490,00 → Total = R$ 2940,00
Os 3 livros novos de 2021 ( edição especial em comemoração aos 30 anos do curso ) já estão inclusos nos valores acima.

OPCIONAL: CPM - CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE HORÁRIOS DE ESTUDO E DA CARGA HORÁRIA PERSONALIZADA.
A duração da CPM é de cerca de 2 horas e 30 minutos. A CPM é personalizada. Envolve uma série de fundamentos modernos com relação ao período de sono
apropriado, número de horas estudadas de cada matéria, período de tempo para estudar uma matéria antes e depois de cada aula, regiões cerebrais relacionadas
ao armazenamento do conteúdo na memória, etc. Os alunos que fizeram o vestibular da UFRGS devem saber informar seus escores em cada matéria. A partir do
primeiro dia de aula, os alunos poderão agendar a CPM pessoalmente. Agendamentos também podem ser feitos pelo Whatsapp. O custo-benefício da CPM é
excelente, haja vista que ele é feito em apenas uma única consulta. O aluno recebe dois horários de estudo, sendo um horário de estudo para as semanas com
foco na UFRGS, e um horário de estudo especial em que focará na UFRGS e na REALIZAÇÃO DE ENEMs e SIMULADOS. O aluno também inclui no horário todas
as atividades pessoais paralelas ( atividade física, terapia, carga horária adequada de sono, horários de lazer, de alimentação, etc. )
CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE HORÁRIOS DE ESTUDO, COM CARGA HORÁRIA PERSONALIZADA.
DESCONTO ESPECIAL PARA EX-ALUNOS - R$ 250,00. (PARCELA ÚNICA)

