INCENTIVOS FINANCEIROS PARA 2019/1
A Faculdade La Salle Manaus, através do seu programa de incentivos financeiros,
oferece aos seus alunos de graduação algumas facilidades:

GANHE ATÉ 50% DE DESCONTO NA PRIMEIRA MENSALIDADE
No início de cada semestre, a Faculdade La Salle Manaus oferece um super desconto para os
alunos que desejarem realizar a matrícula antes do início das aulas. Para ganhar o desconto é
muito simples: basta se matricular em algum curso presencial até o dia 30/11 para ganhar 50%*
na primeira mensalidade
*As matrículas para o curso de Direito ganham 20% de desconto na primeira mensalidade.

FAÇA TRANSFERÊNCIA E GANHA ATÉ 35% DE DESCONTO
Aluno que trouxer transferência de qualquer outra IES receberá desconto de 50%* na matrícula
e mais 35%* de desconto durante todo o curso.
* O curso de Direito tem 20% de desconto na matrícula.
** O curso de Direito tem 15% de desconto na transferência.

GANHE ATÉ 20% DE DESCONTO COM O ALUNO INDICA ALUNO
O programa Aluno indica Aluno é uma facilidade oferecida pela Faculdade La Salle para
valorizar os alunos matriculados na instituição, oferecendo descontos de até 20% caso um novo
aluno indicado por ele efetue a matrícula. Funciona assim:
- 5% de desconto para 1 (um) aluno novo;
- 10% de desconto para 2 (dois) alunos novos;
- 15% de desconto para 3 (três) alunos novos;
- 20% de desconto para 4 (quatro) alunos novos ou mais.

Clique AQUI para baixar a ficha do Aluno Indica Aluno!

GANHE ATÉ 10% DE DESCONTO PAGANDO A MENSALIDADE EM DIA
Todo aluno que pagar a parcela do seu investimento educacional até o dia 10 do mês do
vencimento da mesma, receberá o desconto de pontualidade, que é de 10%. Válido para todos
os cursos.
* Não acumulativo com as bolsas: Quero Bolsa e Bolsa Universidade.

JÁ TEM UMA GRADUAÇÃO? VENHA FAZER OUTRA E GANHE 12% DE DESCONTO
DURANTE TODO O CURSO
Aluno ingressante que apresentar diploma de conclusão de curso superior receberá um
desconto de 50%* na matrícula do primeiro semestre de 2019 e mais 12% até o vencimento
das mensalidades durante todo o curso
* O curso de Direito tem 20% de desconto na matrícula.

SUA NOTA DO ENEM VALE DESCONTO
Aluno ingressante que apresentar nota do ENEM superior a 450 pontos e não tiver zerado a
redação receberá desconto de 50%* na matrícula do primeiro semestre de 2019 e mais 12%
até o vencimento das mensalidades durante todo o curso.
* O curso de Direito tem 20% de desconto na matrícula.

EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES CONVENIADAS À FACULDADE LA SALLE TAMBÉM
GANHAM DESCONTO
A Faculdade La Salle Manaus possui parcerias com diversas empresas e organizações da
cidade, oferecendo para seus colaboradores e dependentes, um desconto no valor de 25%
válido para todos os cursos.

ALUNO ACIMA DE 60 ANOS TAMBÉM GANHA DESCONTO
Aluno ingressante com mais de 60 anos terá desconto de 50%* na matrícula do primeiro
semestre de 2019 e mais 12% até o vencimento das mensalidades durante todo o curso.
* O curso de Direito tem 20% de desconto na matrícula.

RESIDENTES DO INTERIOR DO AMAZONAS TAMBÉM GANHAM DESCONTO
Aluno ingressante que residir em algum município da região metropolitana de Manaus
(apresentando comprovante de endereço em nome do aluno), receberá desconto de 50%* na
matrícula do primeiro semestre de 2019 e mais 12% nas mensalidades durante todo o curso.
* O curso de Direito tem 20% de desconto na matrícula.

FAMÍLIA LASSALISTA TAMBÉM GANHAM DESCONTO
Ex-aluno La Salle, pais de alunos La Salle e mais de um aluno da Rede La Salle Manaus,
recebem desconto de 12%* nas mensalidades durante todo o curso.
* O curso de Direito tem 8% de desconto nas mensalidades.

PROGRAMAS DE BOLSAS PARA 2019/1
BOLSA SOCIAL
O seu orçamento familiar não lhe permite cursar o Ensino Superior? Na Faculdade La Salle
levamos isso em consideração! Neste semestre oferecemos Bolsas Sociais com desconto de
até 100%*, de acordo com os requisitos socioeconômicos praticados atualmente. Confira AQUI
quais são eles.
*Este desconto não é cumulativo, mas é válido para novos e atuais alunos, desde que cumpram
os requisitos. Consulte Edital e Regulamento.

PROUNI
É um programa do Ministério da Educação que concede bolsas de estudo integrais (100%) e
parciais (50%) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação, a
estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Para participar do programa e concorrer
as bolsas, é necessário que o estudante tenha participado do ENEM e alcançado pontuação
mínima de 450 pontos. A inscrição é realizada no site do ProUni. http://siteprouni.mec.gov.br/

QUERO BOLSA
O Quero Bolsa é um site que concede bolsas de estudo e descontos em cursos de
universidades e faculdades de todo o Brasil. Para conseguir o benefício, você escolhe uma
bolsa disponível em alguma instituição parceira e que se enquadre em seus objetivos e
orçamento, adquire a pré-matrícula e já pode usufruir do percentual de desconto até o final de
seu curso.
Diferentemente de outras associações e serviços, o Quero Bolsa não cobra taxas semestrais e
nem exige participação em qualquer reunião ou evento. Para adquirir o desconto você só
precisa pagar a pré-matrícula antes de imprimir o comprovante. Este comprovante de prématrícula pode ser usado por todo o curso e garante sua bolsa até a formatura.
Acesse o site e garanta sua bolsa: https://querobolsa.com.br/

