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REGULAMENTO PARA A ISENÇÃO DA PRIMEIRA 

 MENSALIDADE PARA ALUNOS INGRESSANTES 

LS ESCOLA TÉCNICA 2020 – 1º SEMESTRE 

 

Objetivo Estabelecer diretrizes, critérios e condições de isenção da primeira parcela do primeiro 

módulo dos cursos técnicos aos alunos Ingressantes da Escola Técnica em 1º 2020 aos cursos de nível técnico 

nas áreas: 

 Técnico em Radiologia; 

  Técnico em Enfermagem; 

  Técnico em Análises Clínicas; 

  Qualificação Técnica em Necropsia e Anatomia Médico-Legal; 

  Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica; 

  Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho 

Faz jus aos referidos descontos todos os alunos ingressantes na LS Escola Técnica, não podendo 

ser aluno trancado, cancelado, de transferência, aproveitamento ou desistente matriculados de 20/01/2020 

até 20/02/2020, que informarem no ato da matrícula que viram a peça publicitaria, e em qual local se 

encontrava a publicidade, podendo ser também um registro fotográfico ou pelo acesso do QR CODE da 

campanha publicitaria. Os alunos que não solicitarem no ato da matrícula não poderão faze-lo 

posteriormente, Alunos já matriculados não fazem jus ao desconto.  A promoção pode ser prorrogada, 

mediante interesse e comunicado expresso da LS Escola Técnica. 

A oferta da isenção 1ª mensalidade do primeiro módulo é válida para os alunos matriculados no 

1º semestre de 2020 nas datas e condições já referidas, não pode o aluno já matriculado requerer o benéfico 

da promoção. 

O desconto concedido está vinculado ao pagamento na imediata efetivação da matrícula. Caso 

o aluno não efetue o pagamento no momento da matrícula, será cobrado o valor bruto e sobre ela incidirão 

as multas e juros decorrentes. 

A LS Escola técnica se reserva o direto de não iniciar a turma nos casos em que não esteja 

matriculado o número mínimo de 30 alunos por Turma. 

O programa de descontos não é cumulativo com as demais promoções realizadas pela 

instituição. 

Casos omissos ou complementares serão solucionados pela direção da LS Escola Técnica. 

Taguatinga-DF, 20 de janeiro de 2020. 
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