COMPRAR

Como utilizar a

LOJA VIRTUAL
site: vemprapuc.pucminas.br

Informações importantes:

1. A Loja Virtual só funciona nos navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox. Não utilize o
Internet Explorer.
2. O pagamento poderá ser realizado via cartão de crédito, débito on-line (Visa e Mastercard),
boleto bancário ou transferência on-line (apenas para correntistas do Banco Itaú).
3. Você poderá comprar somente uma matrícula de curso por vez.
4. A compensação do pagamento via boleto bancário ocorre em até 24 horas. Já o pagamento
via cartão de crédito, débito on-line e transferência bancária pode demorar até 72 horas para
compensar.

A seguir, o passo a passo do processo de compra na Loja Virtual.

1

Busque o curso desejado, por meio:
A) Da barra de busca digitável (parte superior da tela da página inicial):

B) Do filtro em cascata (selecione as três opções do filtro, da esquerda para direita):

C) Da galeria de imagens, disposta em ordem alfabética:

2

Selecione o polo/unidade e a condição de pagamento:

Observações:
A) Nos cursos de curta duração, o polo padrão será Belo Horizonte.
B) Até o dia 31/10/2018, a única condição oferecida será de “20 parcelas”.

3

Confira os dados no “carrinho”.

4

Ao continuar, será necessário informar e-mail ou CPF/CNPJ.

Atenção: você só pode escolher um curso por vez. Caso contrário não avançará
para a próxima etapa.

5

Preencha o cadastro com as informações pessoais.

6

Após finalizar o cadastro, você será redirecionado para a
tela de pagamento.

7

Por fim, você terá acesso a confirmação do pedido, com
um número para controle do usuário.

Deve escolher entre cartão de crédito, débito on-line (Visa e Mastercard), boleto
bancário ou transferência on-line (apenas para correntistas do Banco Itaú),
preencher os dados e finalizar seu pedido.

Após confirmação, receberá um e-mail com os dados da compra e para acesso ao
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Canvas).

