CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HEMATOLOGIA E
BANCO DE SANGUE
ACOMODAÇÕES, TRANSPORTE E CAFÉ
A Academia de Ciência e Tecnologia oferece aos alunos inscritos em seus cursos de pósgraduação (nível de especialização) as seguintes facilidades incluídas nas mensalidades:
ACOMODAÇÃO: Em apartamentos localizados em dois prédios distintos, um para
mulheres e outros para homens. Cada apartamento tem dois ou três quartos, com duas
camas cada, cozinha com refrigerador, micro-ondas, cafeteira e demais utensílios.
Lençóis, colchas, travesseiros e toalhas de banho limpos e higienizados são oferecidos
pela AC&T. O acesso aos apartamentos em finais de semana de curso está disponível a
partir de sexta-feira de manhã e a saída até segunda-feira à tarde.
TRANSPORTE LOCAL (gratuito): Aos sábados a van contratada pela AC&T transporta os
alunos de seus respectivos prédios para a AC&T (local das aulas) às 07:30h, e o retorno
às 17:15h. No horário de almoço, a van transporta os alunos às 12:00h para o Riopreto
Shopping Center e retorna para a AC&T às 13:30h. Aos domingos a ida para a AC&T é as
7:30h e o retorno às 11:00h para os prédios de apartamentos.
TAXI: A AC&T mantém parcerias com motoristas de taxis confiáveis os quais podem ser
contratados por alunos para transportes do aeroporto ou rodoviária para os prédios dos
apartamentos e vice-versa.
CAFÉ (gratuito): Nas manhãs dos dias de cursos a AC&T oferece café básico para seus
alunos (café, leite, pães, manteiga, suco de laranja e água). Nos cafés de intervalos de
aula a AC&T oferece café, suco de laranja, trufas e pães de queijo ou esfihas.

CUSTO DO CURSO, INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
O custo do curso é de 16 parcelas de R$ 600,00 a partir de 10 de setembro de 2018.
Informações e reservas podem ser feitas com Yone ou Magaly.
As inscrições estão abertas e as informações e podem ser obtidas por meio do e-mail:
whatsapp: 17-997296760, fone: 17-32334490 ou e-mail: a.c.t@terra. com.br

