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1. OBJETIVO: 
 
1.1 A presente política tem por objetivo estabelecer critérios para a concessão de desconto 
entre parcerias educacionais com o setor produtivo, estimulando uma integração, criando um 
relacionamento intencional e sistemático, contribuindo, assim, com o desenvolvimento das 
organizações corporativas. Pretende-se, através desta parceria,  desenvolver ações conjuntas 
que favoreçam um relacionamento mútuo, contínuo e duradouro com o mercado. 
 
2.2 Esta política se aplica aos cursos de graduação presenciais, exceto para: 
 
2.2.1 o curso presencial de Agronomia; 
2.2.2 os cursos EAD (educação a distância); 
2.2.3 os alunos ingressantes em 2020/1 nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Ciências Biológicas e Pedagogia no Campus Av. Vitória; 
2.2.4 os alunos ingressantes em 2020/1 nos cursos de Ciências Contábeis, Direito e Sistema 
de Informação no Campus Cariacica. 
 

2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 O desconto será de 10% (dez por cento), podendo variar de acordo com a negociação 
realizada com a empresa conveniada. 
 
2.2 O desconto será para os empregados e seus dependentes legais, conforme declaração de 
Imposto de Renda, que estiverem regularmente matriculados e em dia com suas obrigações 
acadêmicas e financeiras. 
 
2.3 O benefício não se aplica à primeira parcela das semestralidades (janeiro e julho). 
 
2.4 O benefício será concedido ao aluno durante a duração regular do seu curso, podendo a 
FAESA, a seu critério, cancelar o presente benefício após o referido prazo, bem como nos 
casos de trancamento e cancelamento de matrícula. 
 
2.5 O benefício deverá ser requerido semestralmente por e-mail (financeiro@faesa.br), 
anexando o formulário de requerimento disponível no site www.faesa.br, bem como o 
documento comprobatório do vínculo com a empresa conveniada e da condição de dependente 
legal, se for o caso (Carteira de Identidade, CNH, Declaração de Imposto de Renda, Certidão 
de Casamento ou Certidão de Nascimento). Qualquer outra documentação exigida em 
convênios com condições diferenciadas será informada no momento em que o aluno requerer o 
benefício. 
 
2.6 O benefício requerido até o dia 10 do mês será concedido a partir do mês subsequente, 
não tendo, em nenhuma hipótese, efeito retroativo.  
 



 
 

 
 

2.7 O benefício não será concedido para alunos que participarem de financiamento via Faça 
Acontecer SICOOB, FIES, PRAVALER, FUNDACRED ou de bolsas como o Programa Nossa 
Bolsa, e outros. 
 
2.8 A exceção acima não se aplica ao alunos que contratarem o FIES, pela primeira vez, a 
partir 2018/1. 
 
2.9  O benefício não é cumulativo com outros programas. Caso o aluno se enquadre em 
mais de uma política, no ato da matrícula deverá optar por aquela que melhor lhe convier não 
podendo alterá-la até o final do curso. 
 
2.10 O beneficiado poderá participar do programa de indicação “QUEM INDICA AMIGO É” 
desde que se submeta às regras do referido programa, acumulando o prêmio que vier a obter. 
 
2.11 O benefício é individual e intransferível, não podendo ser convertido em bens ou 
dinheiro, nem poderá ser trocado, cedido ou transferido em nenhuma hipótese e sob nenhum 
argumento ou fundamento. 
 
2.12 Para que o aluno tenha direito ao desconto, o mesmo deverá efetuar o respectivo 
pagamento até a data do vencimento. 
 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
3.1. O requerimento do benefício será interpretado como aceitação total e irrestrita de todos 
os itens deste Regulamento. 
 
3.2. Fica reservado ao Comitê Gestor da FAESA o direito de averiguar, a qualquer momento, 
o cumprimento dos requisitos dispostos neste regulamento. 
 
3.3. Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão resolvidos 
pelo Comitê Gestor da FAESA, que utilizará, além da legislação em vigor, o bom senso e a 
equidade na solução dos impasses. 
 
3.4. Se, por qualquer motivo, alheio à vontade e controle da FAESA, não for possível 
conduzir esta oferta conforme o planejado, a mesma poderá modificá-la, suspendê-la e/ou 
finalizá-la antecipadamente, mediante aviso aos participantes. 
 
3.5. Caso a oferta tenha o seu término antecipado, a FAESA deverá avisar o público em 
geral e aos participantes, através dos mesmos meios utilizados para sua divulgação, 
explicando as razões que a levaram a tal decisão. 
 
3.6. Caso seja constatada a utilização de qualquer informação falsa, que não reflita a 
realidade ou qualquer tentativa de fraude aos termos deste Regulamento, a FAESA poderá 
cancelar o benefício e aplicar aos responsáveis as penalidades previstas no regimento Interno, 
sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. 
 
 
 



 
 

 
 

3.7 Esta política entra em vigor na data da emissão deste documento. 
 
 
 
 
Vitória(ES), 05 de abril de 2021. 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO 
DE DESCONTO PMC 2021

FORMULÁRIO DE CONCESSÃO 
DE DESCONTO EMPRESAS 2021

https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/8767745/FORMULA%CC%81RIO%20DE%20REQUERIMENTO%20DE%20DESCONTO%20PMC%20%202021.pdf
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/8767745/Formulario_de_Concessao_de_Desconto%20-%20EMPRESAS%202021-2-1.pdf

