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CURSO - INGLÊS VOLTADO PARA ÁREA MÉDICA 

TERMO DE ADESÃO 

DESCRIÇÃO GERAL DO CURSO  

O curso “Inglês voltado para área médica” possui duração total de 3 (três) semestres e será ministrado 

pela teacher, Bruna Alves, a qual possui vasto conhecimento e experiência na área. O curso possui o 

intuito de treinar, praticar e expandir as capacidades de vocabulary, listening, reading, writing and 

speaking, com foco em contextos relacionados à saúde, ciência e medicina, utilizando como base 

artigos, áudios, vídeos, além do material didático específico. 

CRONOGRAMA 
Cada semestre contará com um total de 30 aulas, com cada aula possuindo duração de 1 hora.  

Devido a influencia do cronograma acadêmico do curso de medicina, a disposição das aulas ocorrerá da 

seguinte forma; Duas aulas por semana, exceto na semana que antecede o período de provas, que 

conterá apenas uma aula na semana, retornando a normalidade após os termino das provas. 

 
CONDIÇÕES DE MATRÍCULA  

A matrícula, aqui disposta, é referente a duração de 1 (um) semestre do curso, e será concretizada 

através da inscrição no site www.camevunifev.com, juntamente ao declarar-se ciente e concordar com 

os termos e condições aqui propostas, bem como, a realização do pagamento total ou da primeira 

parcela, acrescido do valor do material didático. 

CONDIÇÕES DE REMATRÍCULA  

O aluno poderá renovar sua matrícula a cada 6 (seis) meses,  mediante o cumprimento integral deste 

termo, não havendo nenhuma pendência financeira, caso contrário, sua renovação será suspensa. 

A rematrícula poderá ser realizada através do sitio eletrônico www.camevunifev.com ao término de 

cada semestre, junto ao pagamento da primeira mensalidade. 

CONDIÇÕES E MÉTODOS DE PAGAMENTO  

Este termo refere-se à matrícula e contratação de apenas 1 (um) semestre de acesso ao curso, com 

valor semestral de R$1020,00 acrescido de R$40,00 referente ao material didático.  

No ato da matricula, deverá ser pago o valor total ou da primeira parcela, somado ao valor do material 

didático. 

O pagamento deverá ser realizado aos membros pertencentes à Tesouraria do CENTRO ACADÊMICO 

MEDICINA UNIFEV (CAMEV). 

Em caso de parcelamento, o pagamento deverá ser realizado até o 5º dia útil do mês em andamento. 

Em caso de atraso do pagamento será cobrado juros após o 5º dia útil, num total de 2% ao dia de atraso. 

À vista: R$1020,00 + R$40,00 (material didático) – Dinheiro, Transferência Bancária, Depósito Bancário, 

Cartões de Débito ou Crédito*.  

Em 6x: R$170,00 + R$40,00 (material didático) – Dinheiro, Transferência Bancária, Depósito Bancário, 

Cartões de Débito ou Crédito*. 

*Será cobrado, adicionalmente, o valor referente à taxa da maquina de cartão de crédito. 
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CERTIFICAÇÃO 

Para certificação será necessário, minimamente, 80% de assiduidade, além da aprovação por meio de 

avaliações semestrais, que requerem, no mínimo, 70% de acerto. O certificado só será emitido após a 

conclusão integral do curso, incluindo os 3 semestres. Caso contrário, não haverá disponibilização de 

certificado ao aluno, independente do número de aulas realizadas ou do valor pago até o momento. 

DESISTÊNCIA  

Em caso de desistência do curso será cobrado o valor correspondente ao número de aulas assistidas até 

o momento da desistência, somado ao valor da parcela do mês seguinte. Além disso, não haverá 

certificação ao desistente. 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, _________________________________________________, portador do CPF/RG 

__________________, nascido (a) em ____/____/________, residente no endereço 

_____________________________________________________, na cidade de 

_____________________, Estado ______________, podendo ser contatado (a) pelo número 

telefônico (    ) ____________, declaro estar ciente e concordo com todos os termos e condições 

acima descritos e recebi uma via deste Termo de Adesão. 

Método de pagamento preferido: 

(   ) À vista. 

(   ) Parcelado em 6x. 

Votuporanga-SP, _______ de __________________________ de ________. 

 

 

 

_________________________________           _________________________________ 

  Breno Pederiva de Sá               Assinatura 

       Presidente CAMEV 2019-2020 


