
Plano
Pessoa Física



Lembre-se dos seus principais benefícios

• Inscrição Gratuita
para videoaulas e Workshops Gravados

• Inscrição Gratuita
para Workshops Presenciais

• Inscrição Gratuita
para Workshops On-line

• 40% de Desconto
para Curso de Graduação FBT

• 30% de Desconto
para Cursos de Pós-Graduação EAD

• 20% de Desconto
para Simpósios Presenciais ou EAD

• 20% de Desconto
para Cursos de Extensão Presenciais e EAD

• 15% de Desconto
para Cursos de Pós Graduação FBT Presenciais

Plano
Pessoa Física



Esta é a tela inicial da Plataforma do INEJE. Nesta página, você visualizará todas as videoaulas gravadas que estão disponíveis.



Ao clicar em “Lista de cursos” , você terá acesso a todas as videoaulas gravadas.
Clique em “+ Adicionar” para escolher qual videoaula você deseja assistir.



Clique em “Meus Cursos” e veja todos os cursos que você já assistiu.



Após ter clicado no curso escolhido, você será direcionado à página do respectivo curso e poderá assisti-lo.
Para obter o certificado, você deverá assistir a todos os vídeos, em sequência.



Ao clicar em “Cobranças” você terá acesso ao seu status financeiro.
Confira as faturas pagas e se existe alguma pendência.



Na opção “Perfil”  você poderá atualizar seu cadastro. 



Dúvidas
mais frequentes

1 - Há prazo mínimo de permanência no Plano de Benefícios?
Sim. O prazo de permanência é de doze meses.
2 - Posso cancelar o meu Plano de Benefícios antes dos doze meses?
Sim. No entanto, você deverá pagar uma multa de 50% calculada da seguinte forma:
• O Valor total do Plano (R$ 840,00) será dividido por 12.
• O resultado da operação anterior deverá ser multiplicado pelo número 

de meses restantes para completar os doze meses, contados a partir 
 da data do recebimento do pedido de cancelamento. 

3 - Após o período de doze meses, a renovação do mesmo é automática?
Não, o seu Plano de Benefícios deverá ser renovado por você no seu 
painel de controle, no final do período.

4 - Posso cancelar o meu Plano de Benefícios após o período de doze meses?
Sim. Decorrido o período de doze meses, você poderá cancelar o seu Plano de Benefícios, 
a qualquer momento, sem incidência de multa.

5 - Como faço para cancelar o meu Plano de Benefícios após seis meses?
Basta você acessar o seu painel de controle, para fazer o cancelamento, quando desejar. 
Depois de cancelar o seu Plano, você não terá mais acesso aos benefícios 
do Plano de Benefícios. 
6 - Como funciona o processo de pagamento do meu Plano de Benefícios?
O seu Plano de Benefícios é pago, por meio do sistema PAGSEGURO, e pode ser 
parcelado no cartão de crédito.
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