
 

 

CENTRO DE ENSINO DOM ALBERTO 
Edital nº 09/2019 

POLÍTICA DE INCENTIVOS FINANCEIROS 
INSTITUCIONAIS PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA 

 
 

A Direção Geral e a Direção Acadêmica do Centro de Ensino Dom Alberto, 

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

políticas de incentivos financeiros ofertados pela instituição especificamente 

para o curso de Odontologia. 

 

1. Apresentação: 

 

1.1 A Instituição de Ensino, Centro de Ensino Dom Alberto, tem por pressuposto 

o desenvolvimento de atividades educacionais, voltados para a formação técnica 

de qualidade, desenvolvimento pessoal e profissional, a partir da oferta de ensino 

acessível e de qualidade.  

1.2 Conforme missão, visão e valores da instituição, norteamos nossa atuação 

no tripé qualidade, acessibilidade e seriedade.  

1.3 Para oportunizar tais políticas, especialmente aquelas desenvolvidas e 

mantidas pela própria instituição, são apresentadas estas diretrizes para a 

concessão e manutenção de descontos, incentivos e financiamentos 

institucionais, em todas as esferas de serviços educacionais. 

 

2. Descontos institucionais 

 

2.1 Os descontos institucionais, concedidos são: 

 

Espécie Percentual de 

desconto aplicável 

Abrangência Benefício/programa 

TIPO 1 10% (dez por cento) Graduação 

Odontologia 

1. Prog. Antecipação 

semestralidade 



 

TIPO 2 20% (vinte por cento) Graduação 

Odontologia 

1. Antecipação 

Rematrícula 2020 

TIPO 3 Especial – definido 

pontualmente. 

Graduação 

Odontologia 

1. Prog. Funcionários e 

Dependentes 

2.Desconto 

personalizado 2020 

 

3. Incentivos diversos 

  

3.1 Os incentivos diversos compreendem concessões especiais, como desconto 

participação nos clubes, incentivos de viagens, bonificações, bolsas monitorias, 

premiações, etc. 

3.2 A concessão de incentivos diversos ocorrerá mediante publicação de edital 

próprio, onde definidas as regras de sua concessão de manutenção, aplicando-

se, no que for compatível, o disposto no presente.  

 

4. Benefícios específicos e respectivos requisitos específicos 

 

4.1 Programa Antecipação 

4.1 Descrição: Desconto nas mensalidades do semestre vigente, para o aluno 

que efetuar a quitação antecipada da semestralidade ou anuidade. 

4.1.2 Requisitos especiais 

a) pagamento antecipado de todas as parcelas do semestre até a data do 

primeiro vencimento do boleto (dia 07 de janeiro ou 07 de julho, conforme 

semestre/ano). 

b) não é cumulativo com outros descontos. 

 

4.2 Programa Desconto Para Funcionários e dependentes 

4.2.1Descrição: Desconto nas mensalidades do semestre vigente, para o 

funcionário com vínculo ativo com a instituição de até 64% para funcionários 

administrativos e seus dependentes e de até 80% para docentes e seus 

dependentes 

4.2.2 Requisitos específicos: 

a) manter vínculo de trabalho ativo com a instituição; 



 

b) vigência apenas pelo período letivo em curso, enquanto mantiver vínculo ativo 

de trabalho. 

 

4.3 Antecipação Rematrícula 2020 

4.3.1 Descrição: Desconto de 20% para antecipação da parcela da rematrícula 

2020 mediante o envio do formulário, assinatura do contrato e pagamento do 

respectivo boleto.  

4.3.2 Requisitos especiais: 

a) Descontos não cumulativos com outras modalidades de desconto ou 

financiamento; 

b) Desconto válido com pagamentos até o dia 20.12.2019 

 

4.4 Desconto personalizado 2020 

4.4.1 Descrição: Desconto de 30%, 40% e 50% para ingressantes em 2020, 

conforme quantitativo de disciplinas matriculadas. 

4.4.2 Requisitos especiais: 

a) tipos: 

3 disciplinas de 4 créditos = 30% 

4 disciplinas de 4 créditos = 40% 

5 disciplinas de 4 créditos = 50% 

b) Descontos não cumulativos com outras modalidades de desconto ou 

financiamento; 

c) Desconto exclusivo para o 1º semestre de 2020; 

d) havendo diminuição de disciplinas no decorrer no semestre a porcentagem 

será readequada. 

 

4.5 Financiamento (CRES – Crédito Estudantil Institucional) 

 

4.5.1 Descrição: Financiamento institucional de 50% (cinquenta por cento) 

do valor da mensalidade corrente. Formatações e estipulações diversas e 

específicas, bem como condições de acesso, período de inscrição, etc., podem 

ser estabelecidas através do edital de chamamento para o financiamento. 

4.5.2 Requisitos especiais:  

a) Matrícula mínima em 20 (doze) créditos acadêmicos; 



 

b) Apresentação de fiador (es), que tenha renda de, no mínimo, 2 (duas) vezes 

o valor da parcela objeto do crédito; 

c) Análise de crédito para aferição de condições do beneficiário e garantias; 

d) Cancelamento do financiamento, bem como vencimento antecipado de todos 

os valores já financiados (semestre em curso e em anteriores) em caso de 

evasão, cancelamento ou trancamento do curso pelo discente, bem como por 

inadimplência superior a 60 dias ou acúmulo de 2 (duas) parcelas impagas. 

 

5. Observações importantes 

 

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

cumprimento permanente dos requisitos estabelecidos. 

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

expressamente analisado/deferido. 

5.3 Os descontos se aplicam ao respectivo período letivo, desde que cumpridos 

os requisitos e previsões estabelecidos. 

5.4 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. 

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

expressamente estabelecidos. 

5.6 Situações adversas serão decidias pela direção.  

 

6. Vigência 

  

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

mantidos a partir do presente.  

6.2 Outros programas, incentivos ou financiamentos poderão ser criados, 

enquadrando-os nos termos do presente.  

 

Santa Cruz do Sul, novembro de 2019. 

 

Centro de Ensino Dom Alberto 


