
 

 

EDITAL 02/2016 

 O Diretor da PRÓ-ENSINO SOCIEDADE CIVIL LTDA., Mantenedora da 

Faculdade de Direito de Santa Maria – FADISMA torna público, através do 

presente Edital, o valor que será cobrado pela Instituição para o Curso de 

Especialização em Direito Penal Empresarial, na modalidade de Pós-Graduação 

Lato Sensu, em razão da prestação de serviços educacionais. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
VALOR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PENAL EMPRESARIAL 

1. Valor: R$ 26,09 (VINTE E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS) multiplicado 

pela carga-horária de cada uma das disciplinas matriculadas. 

2. O aluno que efetuar o pagamento antecipado de todo o curso, terá um 

desconto equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do pagamento, aplicado de 

forma proporcional, levando em consideração a data do deferimento da matrícula, 

dentro dos prazos estipulados no Edital de Inscrições do Curso, e as datas de 

vencimento das parcelas vincendas, não cumulativo com outros descontos. 

3. O aluno egresso da FADISMA terá um desconto equivalente a 10% (dez 

por cento) sobre o valor do pagamento, aplicado de forma proporcional, levando em 

consideração a data do deferimento da matrícula, dentro dos prazos estipulados no 

Edital de Inscrições do Curso, e as datas de vencimento das parcelas vincendas, não 

cumulativo com outros descontos. 

4. Pessoas jurídicas com dois colaboradores matriculados que forem 

alunos, terão um desconto equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do 

pagamento, aplicado de forma proporcional, levando em consideração a data do 

deferimento da matrícula, dentro dos prazos estipulados no Edital de Inscrições do 

Curso, e as datas de vencimento das parcelas vincendas, não cumulativo com outros 

descontos. 
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5. O valor do curso poderá ser dividido em até 24 (vinte e quatro) parcelas 

mensais. O número de parcelas mensais do curso levará em consideração a data do 

deferimento da matrícula, dentro dos prazos estipulados no Edital de Inscrições do 

Curso, e as datas de vencimento das parcelas vincendas. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
VALOR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PENAL EMPRESARIAL  

PARA ALUNOS ESPECIAIS 
SEM VÍNCULO DE VAGA COM A PÓS-GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1. Valor: R$ 26,09 (VINTE E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS) multiplicado 

pela carga-horária de cada uma das disciplinas matriculadas. 

2. O valor da semestralidade deverá ser pago em uma única parcela por 

ocasião do requerimento de matrícula do aluno. 

EMOLUMENTOS EM GERAL 

1. Inscrição no Curso de Especialização em Direito Penal Empresarial: R$ 

50,00 (CINQUENTA REAIS). 

2. Os demais emolumentos seguem os valores previstos no Editais 

vigentes na Instituição. 

Santa Maria - 22 de junho de 2016. 

 

 

 

Prof. Eduardo de Assis Brasil Rocha 

Diretor da Pró-Ensino Sociedade Civil Ltda. 

CNPJ 04.849.608/0001-46 - Mantenedora da FADISMA 


