
 

 

EDITAL 03/2019 

ENCARGOS EDUCACIONAIS PARA O CURSO SUPERIOR DE  

TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL (EAD) 

 

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 total que será cobrado a título de encargos educacionais pela Instituição 

para o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública Municipal (EAD), em razão da 

prestação de serviços educacionais, no ano de 2019, na forma da legislação vigente. 

VALOR TOTAL DO CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 

1. O aluno que se matricular no Curso pagará um valor total de R$ 5.999,00 

(CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS). 

2. O valor total do Curso poderá ser dividido em até 24 (vinte e quatro) parcelas 

mensais, condicionada a adimplência do aluno para efeitos de rematrícula bimestral no 

Curso. 

3. O aluno que efetuar o pagamento da parcela mensal do Curso até a data de 

seus vencimentos, mediante cartão de crédito sob a modalidade recorrente ou boleto 

bancário mensal, terá um desconto equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor pago. 

4. O aluno que efetuar o pagamento do valor total do Curso em boleto bancário 

em parcela única ou fizer o pagamento integral do valor total do Curso através de cartão 

de crédito, terá um desconto equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

Curso, sem a incidência do item 3 supra. 

5. Os descontos concedidos em virtude de Convênios específicos, firmados 

entre a FADISMA e outras Instituições, grupos ou categorias profissionais serão aplicados 



2 

 

ao final, somente na hipótese de que o pagamento ocorra até o dia dos respectivos 

vencimentos das parcelas mensais do Curso. 

6.- O valor total do Curso aplica-se a todas as disciplinas que forem 

integralizadas dentro de um prazo de até 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do 

contrato de serviços educacionais. 

VALOR DO CURSO PARA ALUNOS ESPECIAIS 
SEM VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO 

E PARA DISCIPLINAS CURSADAS APÓS 24 (VINTE MESES) PARA A 
INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

1. Valor da hora-aula das disciplinas do Curso para alunos especiais é de R$ 

10,50 (DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), multiplicado pela carga-horária de cada 

uma das disciplinas matriculadas. 

2. O valor das disciplinas cursadas poderá ser dividido em até 03 (três) parcelas 

mensais. 

3. Este valor de hora-aula das disciplinas valor e as condição de parcelamento 

se aplicam também às disciplinas que forem cursadas após o prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) meses para integralização da carga horária do Curso. 

EMOLUMENTOS 

1. Os valores dos emolumentos serão cobrados conforme os Editais de 

emolumentos vigente na Instituição. 

Santa Maria - 25 de outubro de 2019. 

 

 

Prof. Eduardo de Assis Brasil Rocha 

Diretor da Pró-Ensino Sociedade Civil Ltda. 

CNPJ 04.849.608/0001-46 - Mantenedora da FADISMA 


