
 
 
Caro Parceiro, 

 

Condições matrícula para o 1° Semestre de 2019.  

Seguem as informações a serem inseridas em seu site;   

Qualquer dúvida, estou à disposição! 

 

Atenciosamente, 
 

Fernanda Scala 
Educação Corporativa 

 (11) 2178-1495 / 1581 / 1558 / 1589 

                                                                                                                                                  E-mail: Fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br 

 

                                                                
 

Fernanda Scala (Consultora Responsável pela Parceria) 
Tel. 2178-1581     Cel. 97661-3473 
E-mail fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br 
 

Inscrição Gratuita 

Com o Cupom Promocional FSFEMP 

 MATRÍCULA GRATUITA E ATÉ 25% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação Presencial; 

(Exceto Odontologia/ Direito/ Medicina Veterinária que possuem matrícula promocional no valor de R$ 

250,00). Excluso de todas as condições o curso de MEDICINA HUMANA. 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 10% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação a Distância, 

Semipresencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades Pós-Graduação a Distância (Fitoterapia 

Funcional, Direito Militar, Defesa Civil e Ciências Jurídicas) 

 MATRÍCULA E MENSALIDADES COM 20% de desconto para Pós-Graduação Presencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades dos cursos Técnicos a distância; 

 10% de desconto nas mensalidades em nossos Colégios. 

 

Cruzeiro do Sul:         www.cruzeirodosul.edu.br/vestibular 
EAD Campus Virtual:  www.cruzeirodosulvirtual.com.br/vestibular 

 

Atenção - O convênio se aplica apenas para alunos ingressantes/calouros. Vagas limitadas. Campanha 2019/1.E mediante apresentação de comprovante de vínculo com a 

associação no ato da matricula. Os benefícios acima, não se aplicam ao curso de Medicina Humana (UNICID) cursos elegíveis terão sua matrícula isenta, sobre o valor site. 

Processo Seletivo na empresa, mediante autorização da mesma. Consulte regulamento completo em nossos sites. 

 

 

                                                             
 
Fernanda Scala (Consultora Responsável pela Parceria) 
Tel. 2178-1581     Cel. 97661-3473 

mailto:fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br
http://www.cruzeirodosul.edu.br/vestibular
http://www.cruzeirodosulvirtual.com.br/vestibular


 
 

E-mail fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br 
 

Inscrição Gratuita 

Com o Cupom Promocional FSFEMP 

 MATRÍCULA GRATUITA E ATÉ 25% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação Presencial; 

(Exceto Odontologia/ Direito/ Medicina Veterinária que possuem matrícula promocional no valor de R$ 

250,00). Excluso de todas as condições o curso de MEDICINA HUMANA. 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 10% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação a Distância, 

Semipresencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades Pós-Graduação a Distância (Fitoterapia 

Funcional, Direito Militar, Defesa Civil e Ciências Jurídicas) 

 MATRÍCULA E MENSALIDADES COM 20% de desconto para Pós-Graduação Presencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades dos cursos Técnicos a distância; 

 10% de desconto nas mensalidades em nossos Colégios. 

 

                  UNICID: www.unicid.edu.br/vestibular 
 

Atenção - O convênio se aplica apenas para alunos ingressantes/calouros. Vagas limitadas. Campanha 2019/1.E mediante apresentação de comprovante de vínculo com a associação 

no ato da matricula. Os benefícios acima, não se aplicam ao curso de Medicina Humana (UNICID) cursos elegíveis terão sua matrícula isenta, sobre o valor site. Processo Seletivo 

na empresa, mediante autorização da mesma. Consulte regulamento completo em nossos sites. 

 

                                                                
Fernanda Scala (Consultora Responsável pela Parceria) 
Tel. 2178-1581     Cel. 97661-3473 
E-mail fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br 
 

Inscrição Gratuita 

Com o Cupom Promocional FSFEMP 

 MATRÍCULA GRATUITA E ATÉ 25% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação Presencial; 

(Exceto Odontologia/ Direito/ Medicina Veterinária que possuem matrícula promocional no valor de R$ 

250,00). Excluso de todas as condições o curso de MEDICINA HUMANA. 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 10% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação a Distância, 

Semipresencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades Pós-Graduação a Distância (Fitoterapia 

Funcional, Direito Militar, Defesa Civil e Ciências Jurídicas) 

 MATRÍCULA E MENSALIDADES COM 20% de desconto para Pós-Graduação Presencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades dos cursos Técnicos a distância; 

 10% de desconto nas mensalidades em nossos Colégios. 

                UDF: www.udf.edu.br/vestibular 

 
Atenção - O convênio se aplica apenas para alunos ingressantes/calouros. Vagas limitadas. Campanha 2019/1.E mediante apresentação de comprovante de vínculo com a 

associação no ato da matricula. Os benefícios acima, não se aplicam ao curso de Medicina Humana (UNICID) cursos elegíveis terão sua matrícula isenta, sobre o valor site. 

Processo Seletivo na empresa, mediante autorização da mesma. Consulte regulamento completo em nossos sites. 
 

 

 

                                                                
Fernanda Scala (Consultora Responsável pela Parceria) 

mailto:fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br
http://www.unicid.edu.br/vestibular
mailto:fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br
http://www.udf.edu.br/vestibular


 
 

Tel. 2178-1581     Cel. 97661-3473 
E-mail fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br 
 

Inscrição Gratuita 

Com o Cupom Promocional FSFEMP 

 MATRÍCULA GRATUITA E ATÉ 25% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação Presencial; 

(Exceto Odontologia/ Direito/ Medicina Veterinária que possuem matrícula promocional no valor de R$ 

250,00). Excluso de todas as condições o curso de MEDICINA HUMANA. 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 10% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação a Distância, 

Semipresencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades Pós-Graduação a Distância (Fitoterapia 

Funcional, Direito Militar, Defesa Civil e Ciências Jurídicas) 

 MATRÍCULA E MENSALIDADES COM 20% de desconto para Pós-Graduação Presencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades dos cursos Técnicos a distância; 

 10% de desconto nas mensalidades em nossos Colégios. 

                          UNIFRAN: www.unifran.edu.br/vestibular 
 

Atenção - O convênio se aplica apenas para alunos ingressantes/calouros. Vagas limitadas. Campanha 2019/1.E mediante apresentação de comprovante de vínculo com a associação 

no ato da matricula. Os benefícios acima, não se aplicam ao curso de Medicina Humana (UNICID) cursos elegíveis terão sua matr ícula isenta, sobre o valor site. Processo Seletivo 

na empresa, mediante autorização da mesma. Consulte regulamento completo em nossos sites. 

 

                                                                 
Fernanda Scala (Consultora Responsável pela Parceria) 
Tel. 2178-1581     Cel. 97661-3473 
E-mail fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br 
 

Inscrição Gratuita 

Com o Cupom Promocional FSFEMP 

 MATRÍCULA GRATUITA E ATÉ 25% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação Presencial; 

(Exceto Odontologia/ Direito/ Medicina Veterinária que possuem matrícula promocional no valor de R$ 

250,00). Excluso de todas as condições o curso de MEDICINA HUMANA. 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 10% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação a Distância, 

Semipresencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades Pós-Graduação a Distância (Fitoterapia 

Funcional, Direito Militar, Defesa Civil e Ciências Jurídicas) 

 MATRÍCULA E MENSALIDADES COM 20% de desconto para Pós-Graduação Presencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades dos cursos Técnicos a distância; 

 10% de desconto nas mensalidades em nossos Colégios. 

         Módulo: www.modulo.edu.br/vestibular 

 
Atenção - O convênio se aplica apenas para alunos ingressantes/calouros. Vagas limitadas. Campanha 2019/1.E mediante apresentação de comprovante de vínculo com a associação 

no ato da matricula. Os benefícios acima, não se aplicam ao curso de Medicina Humana (UNICID) cursos elegíveis terão sua matr ícula isenta, sobre o valor site. Processo Seletivo 

na empresa, mediante autorização da mesma. Consulte regulamento completo em nossos sites. 

 

 

                                                               
Fernanda Scala (Consultora Responsável pela Parceria) 
Tel. 2178-1581     Cel. 97661-3473 
E-mail fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br 
 

mailto:fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br
http://www.unifran.edu.br/vestibular
mailto:fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br
http://www.modulo.edu.br/vestibular
mailto:fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br


 
 

Inscrição Gratuita 

Com o Cupom Promocional FSFEMP 

 MATRÍCULA GRATUITA E ATÉ 25% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação Presencial; 

(Exceto Odontologia/ Direito/ Medicina Veterinária que possuem matrícula promocional no valor de R$ 

250,00). Excluso de todas as condições o curso de MEDICINA HUMANA. 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 10% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação a Distância, 

Semipresencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades Pós-Graduação a Distância (Fitoterapia 

Funcional, Direito Militar, Defesa Civil e Ciências Jurídicas) 

 MATRÍCULA E MENSALIDADES COM 20% de desconto para Pós-Graduação Presencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades dos cursos Técnicos a distância; 

 10% de desconto nas mensalidades em nossos Colégios. 

        FASS: http://fass.edu.br/vestibular 

 

Atenção - O convênio se aplica apenas para alunos ingressantes/calouros. Vagas limitadas. Campanha 2019/1.E mediante apresentação de comprovante de vínculo com a associação 

no ato da matricula. Os benefícios acima, não se aplicam ao curso de Medicina Humana (UNICID) cursos elegíveis terão sua matrícula isenta, sobre o valor site. Processo Seletivo 

na empresa, mediante autorização da mesma. Consulte regulamento completo em nossos sites. 

 

                                                                    
 
Fernanda Scala (Consultora Responsável pela Parceria) 
Tel. 2178-1581     Cel. 97661-3473 
E-mail fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br 
 

Inscrição Gratuita 

Com o Cupom Promocional FSFEMP 

 MATRÍCULA GRATUITA E ATÉ 25% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação Presencial; 

(Exceto Odontologia/ Direito/ Medicina Veterinária que possuem matrícula promocional no valor de R$ 

250,00). Excluso de todas as condições o curso de MEDICINA HUMANA. 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 10% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação a Distância, 

Semipresencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades Pós-Graduação a Distância (Fitoterapia 

Funcional, Direito Militar, Defesa Civil e Ciências Jurídicas) 

 MATRÍCULA E MENSALIDADES COM 20% de desconto para Pós-Graduação Presencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades dos cursos Técnicos a distância; 

 10% de desconto nas mensalidades em nossos Colégios. 

                   CEUNSP: http://www.ceunsp.edu.br/vestibular 

 

Atenção - O convênio se aplica apenas para alunos ingressantes/calouros. Vagas limitadas. Campanha 2019/1.E mediante apresentação de comprovante de vínculo com a 

associação no ato da matricula. Os benefícios acima, não se aplicam ao curso de Medicina Humana (UNICID) cursos elegíveis terão sua matrícula isenta, sobre o valor site. Processo 

Seletivo na empresa, mediante autorização da mesma. Consulte regulamento completo em nossos sites. 

 

                                                                   
Fernanda Scala (Consultora Responsável pela Parceria) 
Tel. 2178-1581     Cel. 97661-3473 
E-mail fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br 
 

http://fass.edu.br/vestibular
mailto:fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br
http://www.ceunsp.edu.br/vestibular
mailto:fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br


 
 

Inscrição Gratuita 

Com o Cupom Promocional FSFEMP 

 MATRÍCULA R$250,00 E ATÉ 10% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação Presencial; 

Excluso de todas as condições o curso de MEDICINA HUMANA. 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 10% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação a Distância, 

Semipresencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades Pós-Graduação a Distância (Fitoterapia 

Funcional, Direito Militar, Defesa Civil e Ciências Jurídicas) 

 MATRÍCULA E MENSALIDADES COM 20% de desconto para Pós-Graduação Presencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades dos cursos Técnicos a distância; 

 10% de desconto nas mensalidades em nossos Colégios. 

                           FSG: http://www.fsg.br 

 

Atenção - O convênio se aplica apenas para alunos ingressantes/calouros. Vagas limitadas. Campanha 2019/1.E mediante apresentação de comprovante de vínculo com a 

associação no ato da matricula. Os benefícios acima, não se aplicam ao curso de Medicina Humana (UNICID) cursos elegíveis terão sua matrícula isenta, sobre o valor site. Processo 

Seletivo na empresa, mediante autorização da mesma. Consulte regulamento completo em nossos sites. 

 

                                                              
Fernanda Scala (Consultora Responsável pela Parceria) 
Tel. 2178-1581     Cel. 97661-3473 
E-mail fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br 
 

Inscrição Gratuita 

Com o Cupom Promocional FSFEMP 

 MATRÍCULA R$ 250,00 E ATÉ 10% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação Presencial; 

Excluso de todas as condições o curso de MEDICINA HUMANA. 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 10% de desconto nas mensalidades dos cursos de Graduação a Distância, 

Semipresencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades Pós-Graduação a Distância (Fitoterapia 

Funcional, Direito Militar, Defesa Civil e Ciências Jurídicas) 

 MATRÍCULA E MENSALIDADES COM 20% de desconto para Pós-Graduação Presencial; 

 MATRÍCULA R$ 49,00 e 30% de desconto nas mensalidades dos cursos Técnicos a distância; 

 10% de desconto nas mensalidades em nossos Colégios. 

             CESUCA: http://www.cesuca.edu.br/                         

 

Atenção - O convênio se aplica apenas para alunos ingressantes/calouros. Vagas limitadas. Campanha 2019/1.E mediante apresentação de comprovante de vínculo com a 

associação no ato da matricula. Os benefícios acima, não se aplicam ao curso de Medicina Humana (UNICID) cursos elegíveis terão sua matrícula isenta, sobre o valor site. Processo 

Seletivo na empresa, mediante autorização da mesma. Consulte regulamento completo em nossos sites. 

 

 

http://www.fsg.br/
mailto:fernanda.cordeiro@cruzeirodosul.edu.br
http://www.cesuca.edu.br/

