
                                        

REGULAMENTO CURSOS LIVRES 

 

DESCONTOS 
 

1- Todos os Cursos Livres possuem vagas limitadas e turmas sujeitas à formação de 

acordo com o número mínimo exigido de inscritos. 

 

2- Preço promocional informado no site: 20% (vinte porcento) de desconto, válido 

para matrículas realizadas até a data de inicio do curso escolhido, e não 

cumulativa com outras promoções vigentes na Celso Lisboa.  

 

3- Todos os alunos com a matrícula cursando em graduação, pós-graduação ou 

outro curso livre da Celso Lisboa possuem 30% (trinta porcento) de desconto, 

em qualquer curso livre. Promoção não cumulativa com outras promoções 

vigentes na Celso Lisboa.  

 

4- Todos os ex-alunos de graduação, pós-graduação ou outro curso livre da Celso 

Lisboa possuem 30% (trinta porcento) de desconto em qualquer curso livre. 

Promoção não cumulativa com outras promoções vigentes na Celso Lisboa.  

 

5- Todas as empresas parceiras da Celso Lisboa possuem 30% (trinta porcento) de 

desconto para seus colaboradores e dependentes, em qualquer curso livre. 

Promoção não cumulativa com outras promoções vigentes na Celso Lisboa.  

 

6- Todos os colaboradores, estagiários e dependentes do Centro Universitário 

Celso Lisboa possuem 50% (cinquenta porcento) de desconto em qualquer curso 

livre, entretanto, não contando na contagem mínima para abertura de turma. 

Promoção não cumulativa com outras promoções vigentes na Celso Lisboa.  

 

 

 

 

 

 

 



                                        

FORMAS DE PAGAMENTO 
 

7- Os cursos livres possuem apenas três opções de pagamento: 

- Boleto único 

- Cartão de débito 

- Cartão de crédito (parcela mínima de R$ 100,00 / número máximo de parcelas 

03) 

 

8- Cursos com duração de mais de um mês, que o pagamento for efetuado à vista 

no boleto ou no cartão de débito, receberão 10% (dez porcento) de desconto 

acumulativos a promoção vigente no ato da matricula.  

 

9- Nos três dias que antecedem o começo do curso, o pagamento deverá ser feito 

apenas através de cartão de débito ou crédito, nas Centrais de Matricula da Celso 

Lisboa.  

 

 

 


