
Desconto por Nota da Fuvest 2019 

Regulamento

O Desconto por Nota da Fuvest 2019 do CPV tem como finalidade valorizar o rendimento dos 
candidatos no referido vestibular.

Aqueles que prestaram a Fuvest 2019 podem ganhar descontos no Cursinho CPV, conforme regras 
descritas abaixo. 

Quem pode participar

O Desconto por Nota da Fuvest 2019 destina-se aos alunos não matriculados no Cursinho CPV 
que prestaram a Fuvest 2019.

O Desconto por Nota da Fuvest 2019 é pessoal, intransferível e aplicado sobre o valor do curso 
escolhido praticado na data da matrícula.

Descontos

Os descontos são válidos somente para as turmas de Extensivo 2019 das unidades Consolação, 
Morumbi e Vila Olímpia. Em nenhuma hipótese o desconto obtido será válido para outras turmas 
do Cursinho CPV ou para o Colégio CPV.

Os descontos vão de 5% a 20% sobre o valor praticado no ato da matrícula e não são cumulativos 
com outras modalidades concedidas pelo Cursinho CPV, tais como filhos de professores, avaliação 
socioeconômica ou Exame de Bolsa. Caso o aluno faça a opção por outro benefício, haverá a 
renúncia imediata do desconto concedido com base neste regulamento.

Inscrições

Para realizar sua inscrição, acesse o site

cursinho.cpv.com.br/sua-nota-na-fuvest-vale-desconto-no-cpv

e inscreva-se, mediante confirmação deste regulamento. Informe seus dados cadastrais, turma 
de interesse no CPV, carreira prestada na Fuvest e pontuação na 1ª fase do referido Vestibular. Ao 
clicar em Enviar, você receberá como resposta no próprio site o desconto obtido, o valor contratual 
do curso desejado e o valor final com o desconto aplicado.

Quem tiver sido classificado para a 2ª fase tem direito a 50% de desconto, sem necessitar fazer 
a inscrição no referido site.

Matrícula

A matrícula deve ser feita de forma online, pelo link disponível na página da turma desejada, 
mediante disponibilidade de vaga para bolsista na turma de interesse, ressaltando que as vagas 
para as turmas do CPV são limitadas e podem ser em número inferior ao de candidatos que 
optaram pelo Desconto por Nota da Fuvest 2019.

Após o preenchimento da matrícula online, o CPV entrará em contato para confirmar os 
dados informados. Caso o candidato seja menor de idade, é imprescindível realizar a matrícula 
acompanhado do responsável financeiro.

Forma de Pagamento

Após a matrícula, será gerado o boleto da 1º parcela com base nas informações cedidas pelo 
aluno, com base na boa fé dos dados informados.

O aluno deve comprovar seu desempenho na Fuvest 2019 após a divulgação do Boletim de 
Desempenho pela organizadora do Vestibular para fazer jus ao desconto obtido. A comprovação 
deverá ser feita mediante cessão de CPF e senha para comprovação da secretaria. Não serão 
aceitos boletins impressos.
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Após a comprovacão do desconto mediante apresentação do Boletim de Desempenho, serão 
gerados os boletos a partir da 2ª parcela com o valor restante do curso dividido em parcelas 
iguais, com término de pagamento em Dezembro.

Caso após a divulgação do Boletim de Desempenho haja mudança no desconto obtido, para mais 
ou para menos, o valor devido será compensado nas parcelas seguintes.

Disposições Finais

A inscrição para obter o Desconto por Nota da Fuvest 2019 não garante vaga ou reserva desta para 
a turma escolhida. A única forma de garantir vaga na turma escolhida é realizando a matrícula, o 
que só ocorre por meio de Matrícula online, pelo site. O desconto obtido não se aplica ao material 
didático, incidindo apenas sobre o serviço.

O desconto obtido está vinculado à postura disciplinar adequada, bom comportamento, 
rendimento acadêmico, assiduidade, pontualidade e adimplência absoluta nos termos do Contrato 
de Prestação de Serviços. O aluno perderá o direito ao desconto se infringir as observâncias feitas 
neste regulamento, bem como se for autor de infrações disciplinares previstas no Documento 
Normas e Procedimentos Disciplinares do CPV.

Qualquer dúvida que surgir será tratada com a Coordenação e Direção pedagógica e disciplinar 
do Cursinho CPV.

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela diretoria do CPV. Em caso de dúvida 
envie um “Fale Conosco” ou contate-nos pelo telefone (11) 2344-4110.


