INCENTIVOS FINANCEIROS PARA 2018/01

A Faculdade La Salle Manaus, através do seu programa de incentivos
financeiros, oferece aos seus alunos de graduação algumas facilidades:

ALUNO TRANSFERIDO
Aluno que trouxer transferência de qualquer outra IES receberá desconto de 50%
na matrícula e mais 12% de desconto nas demais mensalidades do semestre.

ALUNO INDICA ALUNO
Desconto de até 20% nas mensalidades para aluno que indicar aluno novo (e
que o mesmo efetivar a matrícula).
- 5% para 1 (um) aluno novo
- 10% para 2 (dois) alunos novos
-15% para 3 (três) alunos novos
- 20% para 4 (quatro) alunos novos ou mais.

DESCONTO ASSIDUIDADE
Todos os alunos que pagarem a parcela do seu investimento educacional até o
dia 10 do mês de vencimento da mesma, receberão o desconto assiduidade, que
é de 10%. Válido para todos os cursos.

DESCONTO MATRÍCULA
No início de cada semestre, a Faculdade La Salle Manaus oferece desconto para
os alunos que desejarem realizar a matricula antes do início das aulas. Esse
desconto é gradativo, ou seja, quanto antes a matrícula for realizada, maior será
o valor do desconto.

DESCONTO ALUNO GRADUADO
Aluno ingressante que apresentar Diploma de Conclusão de curso superior
receberá desconto de 50% na matricula do 1º semestre de 2018 e mais 12% até
o vencimento das mensalidades do semestre.

DESCONTO NOTA ENEM
Aluno ingressante que apresentar Nota do Enem superior a 450 pontos receberá
desconto de 50% na matricula do 1º semestre de 2018 e mais 12% até o
vencimento das mensalidades do semestre.

DESCONTO ALUNO MELHOR IDADE
Aluno ingressante com mais de 60 anos terá desconto de 50% na matricula do
1º semestre de 2018 e mais 12% até o vencimento das mensalidades do
semestre

DESCONTO ALUNO RESIDENTE EM MUNICÍPIOS DO INTERIOR
(MANACAPURU, IRANDUBA, PRESIDENTE FIGUEIREDO E RIO PRETO DA
EVA)
Aluno ingressante que residir (comprovante de endereço em nome do aluno) em
um desses municípios, receberá o desconto de 50% na matricula do 1º semestre
de 2018 e mais 12% até o vencimento das mensalidades do semestre.

DESCONTO REDE LA SALLE
Ex-alunos La Salle, pais de alunos La Salle e mais de um aluno na Rede La
Salle - Manaus, também possuem 12% de desconto nas mensalidades. No
caso do curso de Direito, o desconto será de 5%.

CONVÊNIOS
A Faculdade La Salle Manaus possui parceria com diversas organizações da
cidade, oferecendo para seus colaboradores e dependentes, mais um desconto
de 12%. Válido para todos os cursos.

Os incentivos financeiros oferecidos pela Faculdade La Salle não são
cumulativos em sua totalidade, ou seja, existe um teto máximo de desconto por
aluno, podendo chegar até 34% do valor da mensalidade. Para maiores
informações, consulte o setor financeiro – 92 3655-1200.

O curso de Direito possui critérios próprios para desconto, não se
enquadrando nos incentivos financeiros citados.

BOLSAS E FINANCIAMENTOS

PRAVALER
É um financiamento estudantil privado, que facilita o pagamento dividindo cada
mensalidade em 2 parcelas. Não é necessário ter feito o ENEM, porém existem
pré-requisitos necessários para adesão. O objetivo do programa é permitir que
mais pessoas tenham acesso ao estudo particular de qualidade, a partir de uma
forma de pagamento fácil de contratar, rápida e sem burocracia. Entenda mais
sobre esta modalidade de financiamento através do setor de Bolsas e Auxílios
da Faculdade La Salle Manaus ou acessando o site: http://www.pravaler.com.br

BOLSAS PROUNI
É um programa do Ministério da Educação que concede bolsas de estudo
integrais (100%) e parciais (50%) em instituições privadas de educação superior,
em cursos de graduação, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.
Para participar do programa e concorrer as bolsas, é necessário que o estudante
tenha participado do ENEM e alcançado pontuação mínima de 450 pontos. A
inscrição é realizada no site do ProUni: http://siteprouni.mec.gov.br/

BOLSA UNIVERSIDADE
Programa de Bolsas para Universitários realizado em parceria com a Prefeitura
Municipal de Manaus. O critério para a seleção é a condição socioeconômica do
estudante, com preferência para famílias de baixa renda. O processo seletivo
acontece uma vez ao ano, direto no site do Programa. Para mais informações,
procure o Setor de Bolsas e Auxílios da Faculdade La Salle Manaus ou através
do site: http://portalespi.manaus.am.gov.br/bolsauniversidade/

FIES
Financiamento estudantil ofertado pelo Ministério da Educação para estudantes
do Ensino Superior. Para participar é necessário ter feito o ENEM, alcançado
pontuação mínima de 450 pontos entre outros pré-requisitos necessários para
aderir ao financiamento. Para outras informações procure o setor de Bolsas e
Auxílios da Faculdade La Salle Manaus, ou acesse o site:
http://sisfies.mec.gov.br/

