
Curso Preparatório AVEO 
  

Formulário de Inscrições

Preencha os campos abaixo para fazer a sua pré-inscrição. Tenha certeza que seus dados são armazenados em nossa base de dados de forma segura. Veja 
nossa Política de Privacidade.

Dados Pessoais e Endereço

Primeiro nome Nomes do meio

Último Nome

Nome do pai

Nome da mãe

Data de Nascimento Idade (anos)

Documento de Identidade Data de emissão

Endereço

Município

Email Não tem Email? Crie um email, grátis Aqui 

Telefone

Telemóvel

Informações Úteis

Escola de Proveniência

Curso Médio

Conclusão do Ensino Médio

Já Cursou o AVEO Sim
Não

Universidade em que vai 
testar

Universidade Agostinho Neto (UAN)
Universidade Jean Piaget (UniPiaget)
Universidade José Eduardo dos Santos
Universidade Katyavala Bwila
Universidade Luegi A'Nkonde
Universidade Mandume ya Ndemufayo
Instituto Superior Técnico Militar (ISTM)
Universidade Privada de Angola (UPRA)
Universidade Metodista de Angola (UMA)
Outro

Cursos que vai testar Medicina Enfermagem Biologia
Farmácia Química Psicologia Clínica
Medicina Veterinária Fisioterapia Medicina Dentária
Análises Clínicas Psicologia Escolar Saúde Pública
Outro

http://www.cursopreparatorioaveo.com/#!poltica-de-privacidade/c1wyw/privacidade/c1xd9
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&hl=pt_br&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fpc%3Dpt-ha-latam-br-bk-refresh13&utm_campaign=pt&utm_source=pt-ha-latam-br-bk-refresh13&utm_medium=ha
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&hl=pt_br&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fpc%3Dpt-ha-latam-br-bk-refresh13&utm_campaign=pt&utm_source=pt-ha-latam-br-bk-refresh13&utm_medium=ha


Dados da Turma e Pagamento

Escolha a Turma Saiba mais sobre as turmas

 

Forma de Pagamento 1x de 300 usd
2x de 150 usd
3x de 100 usd

Atenção: No caso de pagamento em prestações, 
deverá ser concluído o pagamento após 20 dias 
úteis ou 30 dias corridos.

Adquirir Livros do AVEO? Sim
Não

Conheça nossos livros clicando aqui

Importante (leia com atenção)  
  
O Curso Preparatório AVEO, é uma instituição privada e independente de qualquer Instituição pública ou privada de ensino superior. Seu objectivo é, e 
é somente este, preparar os estudantes que pretendem ingressar ao ensino superior por meio dos exames de admissão. Não tem nenhuma ligação 
com a Comissão que elabora os exames. Assim, o sucesso no exame depende em grande medida do empenho do estudante. Deste modo, o Curso 
Preparatório AVEO não poderá ser responsabilizado, ou ser obrigado de devolver o valor da inscrição, pelo insucesso no Exame de Admissão.

Concordar com os Termos e Condições

Ao se inscrever no AVEO, estará ACEITANDO FREQUENTAR E A CUMPRIR COM OS SEUS REGULAMENTOS E OUTROS TERMOS, e em 
caso de não cumprimento do pagamento da propina, não assistir as aulas em todas as suas modalidades

 

Visite nosso site: 
www.cursopreparatorioaveo.com

http://www.cursopreparatorioaveo.com/#!turmas/c1oga
http://www.cursopreparatorioaveo.com/#!livrosconheca/c1xdk
http://www.cursopreparatorioaveo.com/#!livrosconheca/c1xdk
http://www.cursopreparatorioaveo.com
http://www.cursopreparatorioaveo.com
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