
 
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 

PEDEDAGOGIA - EAD 

 

1) REQUERIMENTO DA MATRÍCULA E INVESTIMENTO NO SEMESTRE: 
Eu, CONTRATANTE, estando com as disposições do Regimento Geral, das Resoluções, dos Editais, Atos 
Executivos e Normas Administrativas da Faculdade do Noroeste de Mato Grosso - AJES e com preço pactuado, 
no valor integral da semestralidade de R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), valor bruto sem os 
devidos descontos. 

PARCELAMENTO DO INVESTIMENTO:  
Subdividido em 06 parcelas de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), sendo a primeira paga no ato da matrícula 
com os descontos e benefício escolhido pelo acadêmico no processo de matrícula e divulgado amplamente na 
campanha de divulgação.  
 
BOLSA PESO 7 – Regulamento Próprio 
 
Descontos padrões para o pagamento nos dias SETE, QUINZE e VINTE.  

1) Sendo a primeira paga no ato da matrícula com desconto da mensalidade integral de R$ 230,00 
(duzentos  e trinta reais), desconto idêntico para todas a mensalidades pagas até o dia SETE de cada mês, 
ficando um valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais).  

2) Para pagamento realizado até o dia QUINZE de cada mês terá um desconto da mensalidade integral de 
R$ 226,20 (duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), ficando um valor de R$ 193,80 (cento e 
noventa e três reais e oitenta centavos). 

3) Para pagamento realizado até o dia VINTE de cada mês terá um desconto da mensalidade integral de R$ 
213,72 (duzentos e treze reais e setenta e dois centavos), ficando um valor de R$ 206,28 (duzentos e seis 
reais e vinte e oito centavos). 

4) Ultrapassando o Vigésimo dia não terá direito a descontos, e será aplicada multa de 2% e juros de mora 
de 1% ao mês pro rata die. 

3) DO CURSO E CONTRATO: 
Venho requerer a matricula no SISTEMA DE ENSINO EAD ofertado pela Faculdade do Noroeste de Mato Grosso 
- AJES, conforme calendário acadêmico. O Presente Requerimento de Matrícula, devidamente formalizado, 
conforme aceite digital via http://noroeste.ajes.edu.br/inscricao_ead.php?id=1 obrigam CONTRATADA E 
CONTRATANTE, entre si, em tudo que se acha ajustado nas Cláusulas Gerais do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, conhecido em seu inteiro teor e forma pelas partes, que desde já o aceitam para todos 
os seus efeitos legais, cuja cópia encontra-se disponível no portal http://noroeste.ajes.edu.br, ficando ainda, o 
referido contrato. 

DISCIPLINAS MATRICULADAS 

DISCIPLINAS CH ANO 

Leitura e Produção Textual 80 horas 2020.2 

Metodologia Científica 80 horas 2020.2 

Sociologia Geral 80 horas 2020.2 

História da Educação 80 horas 2020.2 

Educação e Novas Tecnologias 80 horas 2020.2 

Carga horária total 400 horas 

 

http://noroeste.ajes.edu.br/inscricao_ead.php?id=1
http://noroeste.ajes.edu.br/

