
 

 
               CENTRO DE ENSINO DOM ALBERTO 

Edital nº 05/2019 

POLÍTICA DE INCENTIVOS FINANCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOM ALBERTO, instituição de ensino, 

regularmente inscrita no Ministério da Educação, com sede na Rua Ramiro 

Barcelos, nº 892, Centro, Santa Cruz do Sul – RS, por sua direção acadêmica, 

torna público, através do presente edital, os termos e condições acerca das 

políticas de incentivos financeiros ofertados pela instituição para os cursos de 

pós-graduação presencial, ofertados no semestre 2019.2, conforme normas 

previstas pela instituição e a partir do exposto no presente edital. 

 

1. Descontos institucionais 

 

1.1 Os descontos institucionais, serão enquadrados dentro de um dos seguintes 

tipos de desconto: 

 

Espécie Percentual de desconto 

aplicável 

Abrangência Benefício/programa 

TIPO 1 6,5% (seis e meio por 

cento) 

Pós-graduação 

presencial 

1. Quitação à vista 

TIPO 2 25% (vinte e cinco por 

cento) 

Pós-graduação 

presencial 

1. Convênio empresa; 

 

TIPO 3 40% (quarenta por cento) Pós-graduação 

presencial 

1. Egressos da IES 

 

TIPO 4 50% (cinquenta por cento) Pós-graduação 

presencial 

1. Docentes 

TIPO 5 90% (noventa por cento) Pós-graduação 

presencial 

1.Funcionários 

Administrativos 

 

 

 



2. Requisitos gerais de concessão e manutenção de benefícios 

 

2.1 A concessão e manutenção de benefícios dependerá do cumprimento de 

requisitos específicos, bem como de requisitos gerais a seguir expostos: 

a) Manutenção de vínculo ativo com a instituição, através de matrícula regular 

no respectivo curso; 

b) Pagamento regular de mensalidade remanescente, ou seja, até a data 

específica estipulada para pagamento, para a manutenção do desconto para o 

respectivo mês; 

c) Inadimplemento inferior à 60 dias consecutivos, ou inferior a 2 mensalidades 

(consecutivas ou não), para manutenção do desconto para o restante do período 

letivo; 

d) atendimento às normas de conduta, moralidade, licitude e urbanidade, 

determinadas pela legislação em vigor; 

e) cumprimento das normas institucionais e legislação em vigor. 

 

3. Benefícios específicos e respectivos requisitos específicos 

 

3.1 As regras específicas para cada programa de desconto ou incentivo 

existente, além de atender às normas gerais, atenderá ao definido de modo 

específico a seguir: 

 

3.2 Programa Antecipação 

 

3.2.1 Descrição: Desconto nas mensalidades para o aluno que efetuar a quitação 

antecipada do valor total do curso. 

3.2.2 Requisitos especiais 

a) pagamento antecipado de todas as parcelas do curso; 

b) não é cumulativo com outros descontos. 

 

3.3 Convênio empresa-entidade-associação 

 

3.3.1 Descrição: Desconto concedido a partir da segunda mensalidade, a partir 

de convênio firmado entre a instituição e empresa-entidade-associação, 



enquanto o funcionário ou dependente possuir vínculo empregatício com a 

empresa e durante o período de vigência do convênio. 

3.3.2 Requisitos específicos: 

a) apresentação do último contracheque; 

b) pagamento da integralidade do valor da matrícula – desconto aplicável apenas 

a partir da 2ª mensalidade; 

c) desconto aplicável à empregados (se convênio com empresa ou entidade) ou 

associados (se convênio com associação), bem como dependentes (mediante 

comprovação de tal). 

 

3.4 Programa Aluno Egresso Colégio/Técnico/Graduação  

 

3.4.1 Descrição: Será ofertado 40% de desconto nas mensalidades curso, para 

o aluno que já se formou na Instituição (Colégio, Técnico ou Graduação). 

3.4.2 Requisitos específicos: 

a) Pagamento das parcelas dentro da data de vencimento. 

 

3.5 Programa Desconto Para Funcionários Docentes 

 

3.5.1 Descrição: Desconto nas mensalidades do curso para funcionário com 

vínculo ativo com a instituição. 

3.5.2 Requisitos específicos: 

a) definido em edital próprio de acordo com quantitativo de vagas preenchidas. 

 

3.6 Programa Desconto Para Funcionários Administrativos 

 

3.6.1 Descrição: Desconto nas mensalidades do curso para o funcionário com 

vínculo ativo com a instituição. 

3.6.2 Requisitos específicos: 

a) definido em edital próprio de acordo com quantitativo de vagas preenchidas. 

 

4. Observações importantes 

 



4.1 Todos os benefícios são aplicados de modo provisório, condicionados ao 

cumprimento permanente dos requisitos estabelecidos. 

4.2 A concessão dos benefícios é mera liberalidade da instituição, devendo ser 

expressamente analisado/deferido. 

4.3 A manutenção de qualquer desconto é condicionada sempre à satisfação de 

taxas e/ou mensalidades até o dia do vencimento, nos termos expostos no 

presente e normas aplicáveis. 

4.4 A concessão de descontos não admite sua cumulação, exceto em casos 

expressamente estabelecidos. 

4.5 Situações adversas serão decidias pela direção.  

 

5. Vigência 

 

5.1 O presente edital é publicado nesta data, com vigência aos benefícios 

concedidos a partir da presente.  

 

Santa Cruz do Sul, 01 de junho de 2019. 

 

Centro de Ensino Superior Dom Alberto. 


