POLÍTICA DE BOLSAS E DESCONTOS
Formas para se conquistar bolsa/desconto no MADAN:
1. PROVA BOLSÃO
2. NOTA ENEM
3. APROVAÇÃO EM 1ª FASE VESTIBULAR
4. ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA – DESCONTO ACUMULATIVO
5. PROGRAMA INDIQUE UM(A) AMIGO(A) – DESCONTO ACUMULATIVO
6. ALUNO ONLINE – DESCONTO ACUMULATIVO
7. FORMAS DE PAGAMENTO – DESCONTO ACUMULATIVO

Bolsas/descontos são válidos para o valor do curso: o valor do material/matrícula
deverá ser pago integralmente.
Apenas os programas 4, 5, 6, e 7 serão acumulativos, para os outros descontos de 1 a 3
será considerado somente o maior desconto.
As bolsas oferecidas estão sujeitas à vaga na turma.
Após feita a matrícula o aluno poderá pleitear um desconto maior quando receber
resultados de provas – o contrato será refeito, ajustando-se o valor das mensalidades a
partir da data que o aluno procurar a secretaria da escola.
Caso o aluno seja aprovado em alguma instituição pública após a efetivação da matrícula,
o contrato será rescindido sem cobrança de multa. Caso isso aconteça antes do início das
aulas, o valor pago pela matrícula e eventuais mensalidades pagas até o dia da rescisão
serão devolvidos ao Contratante.

1. PROVA BOLSÃO
TURMAS MEDICINA, EXTENSIVO TARDE E EXTENSIVO NOITE
COLOCAÇÃO DO ALUNO
DESCONTO NA MENSALIDADE*
1º ao 5º colocados
100%
6º ao 15º colocados
50%
16º ao 25º colocados
30%
26º ao 35º colocados
20%
36º ao 55º colocados
10%
TURMA ITA – PROVA DE ADMISSÃO
COLOCAÇÃO DO ALUNO
DESCONTO NA MENSALIDADE*
1º colocado
100%
2º colocado
50%
3º e 4º colocados
30%
5º ao 7º colocados
20%
8º ao 10º colocados
10%
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* O desconto será válido sobre as mensalidades do curso. O valor do material didático deverá ser pago
integralmente, sem desconto. Sujeito a vagas na turma.

2. NOTA ENEM
Aqui no MADAN, a sua nota do ENEM vale BOLSAS DE ESTUDO DE ATÉ 100% nos
cursos de pré-vestibular das turmas MEDICINA, EXTENSIVO TARDE, EXTENSIVO
NOITE e ITA.
O MADAN concederá desconto sobre o valor das mensalidades para o aluno que realizou
a prova do ENEM em 2020 e 2021 conforme a sua pontuação.
O desconto é proporcional à nota do aluno, ou seja, quanto maior ela for maior será a sua
bolsa.
PONTUAÇÃO NO ENEM
750 a 769,99
770 a 789,99
790 ou mais

DESCONTO NA MENSALIDADE*
25%
50%
100%

*O desconto será válido sobre as mensalidades do curso. O valor do material didático deverá ser pago
integralmente, sem desconto.

ATENÇÃO:
O desconto não é cumulativo, é pessoal e intransferível e será aplicado na data da
matrícula na turma do MADAN, conforme disponibilidade de vagas.
Alunos(as) com mensalidades atrasadas não receberão o desconto até a quitação total
dos valores devidos.

3. APROVAÇÃO 1ª FASE VESTIBULAR
O MADAN vai oferecer BOLSAS DE ESTUDO nos cursos de pré-vestibular das turmas
MEDICINA, EXTENSIVO TARDE, EXTENSIVO NOITE e ITA para alunos que passaram
na primeira fase dos vestibulares 2021 das universidades FUVEST, UNICAMP, IME e ITA.
O desconto será sobre o valor das mensalidades conforme tabelas abaixo. O valor do
material didático deverá ser pago integralmente, sem desconto.
CURSO

DESCONTO NA MENSALIDADE*
FUVEST

Medicina
Arquitetura
Ciências Biomédicas
Curso Superior do Audiovisual
Direito
Engenharia Aeronáutica

100%
50%
50%
50%
50%
50%
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Engenharia de Produção
Engenharia na Escola Politécnica
Medicina Veterinária
Psicologia
Relações Internacionais

50%
50%
50%
50%
50%
UNICAMP

Medicina
Arquitetura e Urbanismo
Ciências da Computação
Ciências Biológicas (Bacharelado)
Comunicação Social - Midiologia
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química

100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

*Desconto válido exclusivamente para as turmas MEDICINA, EXTENSIVO TARDE e EXTENSIVO NOITE.

UNIVERSIDADE
IME
ITA

DESCONTO NA MENSALIDADE
25%
50%

*Desconto válido exclusivamente para a turma ITA.

Garanta já a sua vaga, nossas turmas têm quantidade de alunos restrita.
ATENÇÃO: O desconto não é cumulativo, é pessoal e intransferível e será aplicado na
data da matrícula na turma do MADAN, conforme disponibilidade de vagas.
Alunos(as) com mensalidades atrasadas não receberão o desconto até a quitação total
dos valores devidos.

4. ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA
O MADAN concederá desconto de 10% sobre o valor das mensalidades* para o aluno que
se matricular até 31/12/2021. Quanto antes você se matricular, maiores as chances de
garantir a sua vaga, já que nossas turmas têm quantidade de alunos restrita.
*O desconto será válido sobre as mensalidades do curso. O valor do material didático deverá ser pago
integralmente, sem desconto.

Os descontos de 10% serão válidos para as turmas MEDICINA, EXTENSIVO TARDE,
EXTENSIVO NOITE e ITA.
Depois de feita a matrícula o aluno poderá pleitear um desconto maior quando receber os
resultados das provas de universidades públicas. Nesse caso, o contrato será refeito, mas
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o desconto não será cumulativo.
Se o aluno for aprovado em alguma instituição pública após a efetivação da matrícula, o
contrato será rescindido sem cobrança de multa - no caso de isso acontecer antes do
início das aulas - assim, o valor pago pela matrícula e eventuais mensalidades pagas, até
o dia da rescisão, serão devolvidos ao contratante.
O desconto obtido é pessoal e intransferível e será aplicado na data da matrícula em uma
das turmas do MADAN, conforme a disponibilidade de vagas.

5. PROGRAMA INDIQUE UM(A) AMIGO(A)
O MADAN concederá desconto de 5% sobre o valor das mensalidades* para o aluno que
se matricular e indicar um amigo que também efetivar a matrícula.
*O desconto será válido somente para o valor das mensalidades do curso. O valor do material didático
deverá ser pago integralmente, sem desconto.

Quanto mais amigos o aluno indicar, maior será o desconto, que poderá ser cumulativo, ou
seja, esse mesmo aluno pode vir a estudar de graça no MADAN.
Os descontos serão cumulativos conforme tabela a seguir:
1 amigo – 5%
2 amigos – 10%
3 amigos – 15%
4 amigos – 20%
5 amigos -25%

6 amigos – 30%
7 amigos – 35%
8 amigos – 40%
9 amigos – 45%
10 amigos –
50%

11 amigos – 55%
12 amigos – 60%
13 amigos – 65%
14 amigos – 70%
15 amigos – 75%

16 amigos – 80%
17 amigos – 85%
18 amigos – 90%
19 amigos – 95%
20 amigos –
100%

O desconto de 5% será dado após a efetivação da matrícula do amigo indicado e sobre as
mensalidades não pagas.
Alunos com mensalidades atrasadas não receberão o desconto até a quitação total dos
valores devidos.
O amigo deverá informar, no ato da matrícula, o nome completo do aluno que o indicou.
Quanto antes você se matricular, menores as chances de perder a sua vaga, já que
nossas turmas têm quantidade de alunos restrita.
Caso o aluno ganhe descontos na prova do bolsão, seu contrato será reformulado e o
desconto concedido, tanto para ensino presencial quanto o on-line.
Para cursos totalmente on-line o desconto será cumulativo, ou seja, além do desconto do
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percentual da indicação do amigo o aluno também ganha mais 10% no ensino on-line.
Depois de feita a matrícula o aluno poderá pleitear um desconto maior quando receber os
resultados das provas de universidades públicas. Nesse caso, o contrato será refeito, mas
o desconto não será cumulativo.
Se o aluno for aprovado em alguma instituição pública após a efetivação da matrícula, o
contrato será rescindido sem cobrança de multa - no caso de isso acontecer antes do
início das aulas - assim, o valor pago pela matrícula e eventuais mensalidades pagas, até
o dia da rescisão, serão devolvidos ao contratante.
O desconto obtido é pessoal e intransferível e será aplicado na data da matrícula em uma
das turmas do MADAN, conforme a disponibilidade de vagas.

6. ALUNO ON-LINE
10% de desconto para o aluno que optar por aulas 100% on-line.
No MADAN as aulas on-line são ao vivo, com interação com o professor em tempo real
e toda qualidade e suporte que o aluno precisa, via plataforma Microsoft TEAMS.
O desconto é cumulativo, é pessoal e intransferível e será aplicado na data da matrícula
na turma 100% on-line do MADAN.

7. FORMAS DE PAGAMENTO
Para pagamentos a vista será concedido 10% de desconto.
Para pagamentos parcelados em 3 vezes será concedido 5% de desconto.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA
●
●
●
●
●
●

CPF, RG e foto 3x4 do(a) aluno(a) digitalizada (fundo branco);
CPF e RG do responsável;
Comprovante de residência do(a) aluno(a);
Comprovante de residência do responsável;
Contrato assinado;
Comprovante de vacinação do COVID-19.

INFORMAÇÕES: (27) 99608-9998
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