
Estácio 

RESOLUÇÃO Nº. 012/2017, DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO - CONSUAD 

Regulamenta procedimentos referentes a renovação de 
desconto de bolsa direção nas mensalidades concedidos 
pela Direção Geral. 

A Direção Geral da Faculdade Estácio de Castanhal na qualidade de Presidente do Conselho Superior de 
Administração - CONSUAD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

REOLVE: 

Art. 1º Estabelecer novas regras para a renovação de descontos nas mensalidades dos alunos da 
Faculdade Estácio de Castanhal pela Direção Geral através da bolsa direção e toma outras providências. 

Art. 2º A concessão para renovação da bolsa direção ao ensino da graduação presencial, reger-se-á pela 

presente resolução : 

I. Os alunos que já possuem o benefício deverão adequar-se à nova regulamentação; 
li. Não há cumulatividade de descontos da bolsa direção; 

111 . O benefício do desconto aplica-se a partir da segunda mensalidade de cada (re) matrícula, exceto 
para as bolsas concedidas através de convenção coletiva, campanhas institucionais, convênios, 
agências financiadoras, PROUNI e parcerias; 

IV. Para ter direito ao desconto, o beneficiário deverá estar regularmente matriculado, em no mínimo 

12 (doze) créditos, na graduação presencial ; 
V. Os descontos concedidos para a graduação presencial, terão validade apenas para o semestre 

atual e poderão ser renovados para o semestre seguinte, desde que, o aluno preencha todos os 
requisitos dispostos na resolução; 

VI. As bolsas PROUNI estarão normatizadas pela legislação específica; 
VII . Os financiamentos estudantis estarão normatizados pela legislação específica ; 

VIII. Para ter direito, o beneficiário do desconto deverá pagar a sua mensalidade até a data de 

vencimento dentro da competência estipulada pela mantida educacional a que estiver vinculado . 

Art. 3º O benefício do desconto fica condicionado aos seguintes requisitos: 

I. Estar regularmente matriculado no semestre vigente ; 
11. Ter sido adimplente em todos os meses do semestre anterior até a data de vencimento dentro da 

competência; 
111. Possuir Coeficiente de Rendimento (CR) igualou superior a 75%. 

Art. 4º O benefício aplica-se, exclusivamente, à cobertura de encargos e serviços educacionais relativos as 
unidades curriculares necessárias e obrigatórias à integralização do curso ao qual o beneficiário está 
vinculado, sendo vedada sua utilização para: 

I. 

11. 
111. 
IV. 
V. 

Saldar débitos anteriores; 

Transferir o desconto para outro aluno; 

Utilizar em atividades complementares; cR 
Adquirir materiais ou serviços complementares; 
Realizar qualquer disciplina ou evento fora da unidade mantida a qual o aluno está vinculado . . 
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Es ácio 

Parágrafo único: O descumprimento do art. 4Q implica em cancelamento automático do benefício. 

Art. 5º Todos os beneficiários deverão solicitar o desconto e apresentar a documentação comprobatória 
(Cópia da CTPS, Contracheque, Pró-labore, e comprovantes diversos que ratifique a necessidade 

pleiteada) no mês para renovação de bolsa, através de requerimento oficial, no campus virtual do aluno, 

nas seguintes datas: 
a) Até o 1Q (primeiro) dia de aula (conforme calendário acadêmico), para o primeiro semestre letivo 

de cada ano; 
b) Até o 1Q (primeiro) dia de aula (conforme calendário acadêmico), para o segundo semestre letivo 

de cada ano. 

Art. 6º O aluno terá seu desconto cancelado nas seguintes situações: 

I. Não atendimento ou descumprimento dos requisitos dessa resolução específica ; 
11 . Por inadimplência de dois ou mais meses do período letivo vigente e anterior (renovação); 

111. Não entrega da documentação comprobatória nos prazos estabelecidos no Art. 5Q; 

IV. Trancamento ou transferência (para outro curso, unidade ou modalidade); 
V. Conclusão ou desistência do curso. 

Parágrafo único: a inadimplência de pelo menos um (01) mês pelo aluno, poderá acarretar na diminuição 
da bolsa concedida pela Direção Geral. 

Parágrafo único: O cancelamento da bolsa por inadimplência dentro do período letivo vigente, conforme 
item li, poderá ter a concessão reestabelecida a partir da quitação dos débitos e solicitação oficial de 
revalidação da bolsa antes da data de vencimento do mês subsequente . 

Art. 7º A instituição poderá, a qualquer tempo, convocar o aluno beneficiário para prestação de 
informações complementares e/ou rever os percentuais e valores dos benefícios concedidos. 

Art. 82 O valor do benefício é de inteira deliberação da Direção Geral e fica limitado sua aplicação ao valor 
total de créditos pagos contratados pelo beneficiário, excluído deste total os descontos já concedidos por 
convenção coletiva, campanhas institucionais, convênios, agências financiadoras, PROUNI e parcerias. 

Art. 9º Os descontos concedidos pela Direção da Faculdade Estácio de Castanhal, levará em consideração 
a disponibilidade orçamentária da mantenedora para o ano vigente . 

Art. 102 Qualquer omissão será avaliada e decidida pelo Conselho de Admini stração da Estácio Castanhal. 

Art. 11º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publ icação. 

Castanhal, 13 de dezembro de 2017. 

Graziele d~f. da Fonseca 
Presidente do Conselho Superior de Administração 
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