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Onde lê-se: 

MENSALIDADES 

O valor das parcelas será fixo, não sofrerá reajuste no decorrer do curso. 
 
 
Nesse cálculo não estão incluídos os valores referentes ao pagamento de créditos 

adicionais, tais como, os correspondentes a eventuais reprovações. 
 
Para a quitação do curso e outras formas de pagamento, entrar em contato com o 
Departamento Financeiro, no telefone (Central URA) 11 3799-3799 (digitar opção 1 aluno, 
em seguida opção 3 latu sensu e por último, a opção 1 financeiro), escreva para o e-mail:  
financeiro.srasp@fgv.br) 
 
A remoção de reprovações, nos termos previstos no Regimento do Curso, implicará no 

pagamento adicional do valor correspondente à disciplina referente à remoção, em valores 

vigentes à época. 

 

Substituir por: 

MENSALIDADES 

Esclarecimentos adicionais: 

a) O valor das parcelas será fixo e não sofrerá reajustes no decorrer do curso. 
 

b) No cálculo do valor total, não estão incluídos os valores referentes ao pagamento de 
créditos adicionais, tais como os correspondentes a eventuais reprovações. 
 

c) Para quitação do curso e outras formas de pagamento, entrar em contato com o 
Departamento Financeiro, através do telefone (Central URA) 11-3799.3799 (digitar 
opção 1 aluno, em seguida opção 3 latu sensu e por último, a opção 1 financeiro), ou do 
e-mail financeiro.srasp@fgv.br. 

 

Regras para a concessão de descontos: 

a) Aos alunos egressos dos Cursos de Graduação da FGV será concedido o desconto de 15% 
(quinze por cento), mediante a apresentação no ato da matrícula, do original / cópia do 
Certificado de Conclusão do Curso ou declaração de conclusão emitida pela FGV para o 

e-mail: financeiro.srasp@fgv.br, após efetivar a matrícula. 
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b) Aos alunos funcionários de empresas parceiras da FGV-EAESP, será concedido o desconto 

de 10% (dez por cento), mediante a apresentação de uma carta de comprovação de 
vínculo de trabalho junto à empresa parceira. 
 
b.1) Para saber se a empresa onde você trabalha é parceira da FGV-EAESP, envie um e-

mail para: admissionsoffice@fgv.br. 

 

b.2) Se você tiver direito ao benefício, encaminhe logo após efetuar a matrícula, a 

respectiva carta de comprovação de vínculo de trabalho junto à empresa parceira ao 

Departamento Financeiro, através do e-mail: financeiro.srasp@fgv.br. 

c) Os descontos acima só serão aplicados a partir da segunda parcela do curso. Contudo, no 
valor da segunda parcela, será considerado o abatimento referente ao desconto da 
primeira parcela, de forma retroativa. 
 

d) Os descontos de ex-aluno e de empresas parceiras da FGV-EAESP não são cumulativos. 

São Paulo, 15 de março de 2022. 

 
 

mailto:admissionsoffice@fgv.br
mailto:financeiro.srasp@fgv.br

