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O Termo de Inscrição da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo (FACIS) foi criado 

para estabelecer fundamentos e vínculos coerentes de informação prévia os quais 

contemplam os direitos e deveres do candidato e da instituição em sua totalidade.  

 

 

 

Cancelamento/ Alteração de Data 

· Em caso de cancelamento ou alteração (adiamento) da data do curso o candidato 

deverá ser avisado em até três dias antes da data prevista anteriormente de início 

do curso em questão. 

· Avisos e comunicados sobre os cursos em questão serão enviados e formalizados 

por e-mail, utilizando o mesmo contato de e-mail cadastrado pelo inscrito na ficha 

de inscrição. 

 

Reembolso 
Para o recebimento do reembolso o candidato deverá enviar um e-mail para: 

cobranca@facis.edu.br enviando nome completo, CPF e dados bancários. O reembolso tem 

prazo mínimo de 15 dias úteis para ser realizado após o recebimento da solicitação. 

 
O candidato terá direito ao reembolso: 

· Em caso de cancelamento do curso por parte da instituição. 

· Em caso de adiamento da data prevista de início do curso em questão. 

· Em caso de desistência 20 (vinte) dias antes da data de início do curso em questão. 

 

O candidato não terá direito ao reembolso: 

· Após a turma do curso em questão ter sido confirmada ou iniciada.  

· Em caso de pagamento através de campanhas promocionais e valores especiais 

com desconto. 

· Em caso de cancelamento, por parte do candidato, realizada com menos de 20 

(vinte) dias data prevista de início do curso (Caso o mesmo não tenha sido 

confirmada). 

 

Reajuste 

· A mensalidade dos cursos então sujeitas a reajuste anual de acordo com INPC. 

 

 

Importante 
É importante que ao finalizar a inscrição o candidato esteja ciente dos itens mencionados 

acima. 
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