
Política de descontos

Nota do ENEM

Confira as formas de conseguir desconto de
até 100% nas mensalidades do MADAN.*

Programa Indique um amigo

Aluno on-line Ex-aluno(a)

Aqui no MADAN, a sua nota do ENEM vale bolsas de estudos de até 100% nos cursos de pré-vestibular das 
turmas Medicina, Extensivo Tarde e Extensivo Noite.

O MADAN concederá desconto sobre o valor das mensalidades para o aluno que realizou a prova do ENEM 
em 2020 ou 2021, conforme a sua pontuação.

O desconto não é cumulativo e é proporcional à nota do aluno, ou seja, quanto maior ela for, maior será a 
bolsa concedida.  

100% 50% 25%790 ou mais pontos 770 a 789,99 pontos 750 a 769,99 pontos

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.

Quanto mais amigos o aluno indicar, maior será o desconto, ou seja, esse mesmo aluno pode vir a estudar 
de graça no MADAN.
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O MADAN concederá desconto de 

sobre o valor das mensalidades 
para o aluno que optar por aulas 
100% on-line. 

As aulas on-line são ao vivo, com interação 
com o professor em tempo real, além de toda 
qualidade e suporte que o aluno precisa, via 
plataforma Microsoft TEAMS. 

O MADAN concederá desconto de 

sobre o valor das mensalidades para 
matrícula de ex-aluno efetivada a partir 
de 01/01/2022. Válido para qualquer 
turma. 

(27)99608-9998 madan.com.br Sua preparação de alta performance.|

*Não inclui material didático.



Aprovação na primeira fase de alguns vestibulares

Formas de pagamento

Observações

10%

5%

O MADAN vai oferecer bolsas de estudos nas turmas Medicina, Extensivo Tarde, Extensivo Noite e ITA para 
os alunos que passaram na primeira fase  dos vestibulares 2021 das seguintes universidades:

FUVEST UNICAMP ITA e IME

A bolsa será concedida para aprovados na 1ª fase de cursos específicos. Confira a tabela abaixo.

CURSO
Medicina

Arquitetura

Ciências Biomédicas

Curso Superior do

Audiovisual

Direito

Engenharia Aeronáutica

Engenharia de Produção

Engenharia na Escola

Politécnica

Medicina Veterinária

Psicologia

Relações Internacionais

DESCONTO
100%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%

CURSO
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

DESCONTO
100%
50%
50%
50%

50%

50%
50%

50%

50%
50%
50%
50%

UNIVERSIDADE

IME

ITA

DESCONTO

25%

50%

 *Desconto válido exclusivamente para as turmas
  Medicina, Extensivo Tarde e Extensivo Noite.

 *Desconto válido exclusivamente para as turmas
  Medicina, Extensivo Tarde e Extensivo Noite.

 *Desconto válido exclusivamente para a
   Turma ITA

O desconto por nota nos vestibu-
lares citados não é cumulativo e 
será aplicado a partir da data de 
matrícula no MADAN.

O MADAN concederá O MADAN concederá 

de desconto para 
pagamentos à vista. 

20%

de desconto para pagamentos
parcelados em até 3 vezes.

•  O desconto obtido é pessoal e intransferível e será aplicado a partir da data de matrícula.

•  O desconto está sujeito à disponibilidade de vagas.

•  Alunos(as) com mensalidades atrasadas não receberão o desconto até a quitação total dos valores devidos.

•  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.

        de desconto sobre o valor
        das mensalidades para aluno(a)

ou ex-aluno(a) do IFES que se matricular na 
Turma Extensivo Tarde ou Extensivo Noite até 
25/02/2022 (sexta-feira). Não é cumulativo com 
outros descontos.
* Trazer comprovante de matrícula.

Aluno(a) IFES


