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CRONOGRAMA 2020.1 E INSTRUÇÕES DE CURSO 

Saudações e votos de um excelente curso! 

Esse cronograma facilitará a organização das suas aulas. Caso você seja aluno de COMBO, 

sugerimos que use um marcador para destacar as datas e horários dos cursos que está 

matriculado. 

Em caso de dúvidas, nos procure, que orientamos e esclarecemos qualquer dúvida. 

Seja muito bem-vindo! Sucesso! 

 

Esta agenda está sujeita a alterações. 

SÁBADOS – 1º semestre de 2020 

DATA 8h às 10h 10h30 às 12h30 13h às 16h 
07 de março  Analista de DP – Abert.  

14 de março  Analista de DP – aula 1   

21 de março  Analista de DP – aula 2. PLENO – Aula 1 

28 de março  Analista de DP – aula 3. PLENO – Aula 2 

04 de abril  Analista de DP – aula 4. PLENO – Aula 3 

11 de abril  Feriado - Páscoa Feriado - Páscoa 

18 de abril  Analista de DP – aula 5. PLENO – Aula 4 

25 de abril  Analista de DP – aula 6. PLENO – Aula 5 

02 de maio  Feriado - Trabalho Feriado - Trabalho 

09 de maio  Analista de DP – aula 7 PLENO – Aula 6 

16 de maio  Analista de DP – aula8 PLENO – Aula 7 

23 de maio  Analista de DP – aula 9. PLENO – Aula 8 

30 de maio RESC – Aula1 Analista de DP – aula 10. PLENO – Aula 9 

06 de junho RESC – Aula2 Analista de DP – aula 11  PLENO – Aula 10 

13 de junho Feriado Corpus 
Christi 

Feriado Corpus Christi Feriado Corpus 
Christi 

20 de junho RESC – Aula 3 Analista de DP – aula12 PLENO – Aula 11 

27 de junho RESC – Aula 4  Analista de DP – aula 13 PLENO – Aula 12 

 

COMBOS SÁBADO 2020- 1º Semestre 2020 – 2º Semestre 

COMBO MAX Analista de DP: 07/03 à 27 de 
Junho (10h30) 
Analista Pleno: 21/03 à 27 de 
Junho (13h) 
Esp. Rescisão: 30/05 à 27 de 
Junho (8h) 

CTA: 01/08 à 08/08 
(10h30) 
Analista Senior: 15/08 à 
03/10 (10h30) 
Coordenação: 12/09 à 
24/11 (8h) 

COMBO VIP Analista de DP: 07/03 à 27 de 
Junho (10h30) 
Analista Pleno: 21/03 à 27 de 
Junho (13h) 

CTA: 01/08 à 08/08 
(10h30) 
Analista Senior: 15/08 à 
03/10 (10h30) 

COMBO PLENO Analista de DP: 07/03 à 27 de 
Junho (10h30) 
Analista Pleno: 21/03 à 27 de 
Junho (13h) 

CTA: 01/08 à 08/08 
(10h30) 
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TERÇAS 

DATA 19h30 às 21h30  COMBO PLENO DE TERÇA 

04 de fevereiro  SENIOR – aula 1   2020 – 1º semestre 
Analista de DP: 07/04 à 30/06 (19h30) 
2020 – 2º semestre 
Esp. Resc.: 11/08 à 01/09 (19h30) 
Analista Pleno: 08/09 à 24/11 (19h30) 

11 de fevereiro SENIOR – aula 2  

18 de fevereiro SENIOR – aula 3  

25 de fevereiro Feriado - Carnaval  

03 de março SENIOR – aula 4  

10 de março SENIOR – aula 5   

17 de março SENIOR – aula 6   

24 de março SENIOR – aula 7   

31 de março SENIOR – aula 8   

07 de abril Analista de DP – 
Abert.+ aula 1 

  

14 de abril Analista de DP – aula 2.   

21 de abril Feriado - Tiradentes   

28 de abril Analista de DP – aula 3.   

05 de maio Analista de DP – aula 4.   

12 de maio Analista de DP – aula 5.   

19 de maio Analista de DP – aula 6.   

26 de maio Analista de DP – aula 7   

02 de junho Analista de DP – aula8   

09 de junho Analista de DP – aula 9.   

16 de junho Analista de DP – aula 
10. 

  

23 de junho Analista de DP – aula 
11  

  

30 de junho Analista de DP – aula12 
+ aula 13 

  

 

 

ATRASOS e FALTAS 

A entrada na aula é permitida durante todo o horário do curso, no entanto, se o aluno(a) 

chegar após uma hora do início da aula, não terá sua presença computada. 

O aluno(a) poderá se ausentar em até 20% das aulas, sem prejuízo do seu Certificado. Para 

abono de falta, será necessário o envio (e-mail) de atestado médico ou documento similar. 

Não há reposição. 

 

CANCELAMENTO DE CURSO 

Em caso de cancelamento de curso, se faz necessário pedido formalizado por e-mail 

(contato@pscursos.com) e pagamento de multa contratual no valor de 01 (uma) mensalidade 

cheia, ou seja, sem os descontos e benefícios de bolsas ou combo. 

Pedidos de cancelamento posteriores ao dia 07 de cada mês, terão cobradas a parcela 

referente ao mês vigente. 

mailto:contato@pscursos.com
mailto:contato@pscursos.com
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PAGAMENTOS E FORMAS DE PAGAMENTO 

Boleto bancário encaminhado para o e-mail de cadastro do aluno(a), com vencimento todo dia 

07 (antecipado em virtude de domingo ou feriado).  

Pagamentos efetuados fora da data de vencimento estarão sujeitos a atualização e acréscimo 

de multa e juros.  

Pagamentos na escola (cartão de débito ou crédito), no prazo ou fora de prazo de vencimento, 

tem uma taxa bancária de R$ 10,00 

 

PRIMEIRO DIA DE AULA 

Trazer contrato assinado e cópia de documentos de identidade e comprovante de endereço.* 

*Necessário apenas quando a documentação não foi entregue digitalizada por email. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

A entrada na sala de aula é permitida apenas após autorização. O aluno(a) que chegar antes do 

horário de aula, não poderá subir ao andar, por razões de segurança do prédio. 

Não é permitido se alimentar nas dependências do prédio (elevador, corredor, ou portaria) 

Não é permitido se alimentar em sala de aula – exceção para café fornecido pela escola. 


