Créditos para Impressão
Os custos do serviço de impressão são os seguintes:



Impressão em Preto e Branco - R$ 0,20 / página
Impressão em Cores - R$ 0,90 / página

Estes custos sempre poderão ser obtidos através de consulta ao sistema PaperCut.
O pagamento das páginas impressas é feito através do uso dos Créditos para
Impressão, que:







devem adquiridos antecipadamente (pré-pagos),
são vinculados à Conta de Acesso Individual do aluno que os adquiriu,
podem ser pagos por cartão de crédito ou boleto bancário,
não podem ser transferidos para outros alunos,
só podem ser usados para pagar por folhas impressas através do
sistema PaperCut,
são oferecidos em quotas aos alunos de Mestrado e Doutorado.

Quando o pagamento é feito por cartão de crédito, os Créditos
para Impressão são depositados na conta do aluno imediatamente após a aprovação
da operadora do cartão. Nos pagamentos por boleto bancário, os créditos só
serão depositados após a compensação do pagamento, que depende de informação
enviada pelo banco utilizado para o pagamento.
Para adquirir Créditos para Impressão siga os passos seguintes:
1. Acesse o Aluno ONLINE e escolha a opção Serviços de impressão,
ou https://impressao-acad.fgv.br/Formulario

2. Informe a sua Conta de Acesso Individual e a sua senha

3. Escolha a opção Aquisição de créditos para impressão

4. Em seguida será exibida a janela do Termo de Compromisso com o respeito aos
Direitos Autorais e você só poderá prosseguir se der o seu "de acordo", marcando
"Concordo" e clicando no botão Fechar.

5. Verifique, ou altere se for o caso, as informações referentes ao seu endereço.

6. Informe o valor em R$ que você deseja converter em créditos, observando os valores
mínimo e máximo informados

7. Escolha a forma de pagamento (Cartão de Crédito ou Boleto Bancário)

7.1. Se for escolhido Cartão de Crédito, serão apresentadas as telas abaixo, para
preenchimento de informações e confirmação da operação

7.2. Se a forma de pagamento escolhida for Boleto Bancário, será apresentado um
boleto bancário que poderá ser impresso, enviado por e-mail ou ter a representação
numérica do código de barras copiada para ser utilizada em aplicativos bancários

