PRINCÍPIOS GERAIS DO PROGRAMA “MEGA BOLSA” DA FACULDADE ATENEU PARA
ALUNOS DE GRADUAÇÃO.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

I.
O MEGA BOLSA ATENEU é um programa que oferece, mediante análise de inscrição,
descontos de até 30% para cursos somente de graduação, divididos por turno e unidade.
II.
O MEGA BOLSA ATENEU é destinado apenas aos alunos veteranos, que estejam
regularmente matriculados no semestre letivo em que ocorra a adesão do desconto.
1. OBJETIVOS

1.1
As disposições apresentadas visam regular o MEGA BOLSA ATENEU, doravante
denominado simplesmente MEGA BOLSA, instituído pela Faculdade Ateneu, Instituição
Educacional de Ensino Superior com sede na Avenida Coletor Antônio Gadelha, nº 621, bairro
Messejana, Fortaleza/CE, CEP 60871-170, inscrita no CNPJ sob o nº 41.548.546/0001-69.
1.2
O MEGA BOLSA tem por objetivo, possibilitar que estudantes de graduação,
regularmente matriculados na Faculdade Ateneu, possam dar continuidade aos estudos por meio
de descontos não-acumulativos de até 30%, mediante análise de rendimento, visando a retenção
de alunos na comunidade acadêmica.
2. DAS RESPONSABILIDADES E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA.

2.1
Considerar-se-ão participantes do MEGA BOLSA os alunos de graduação, da Faculdade
Ateneu, que atenderem cumulativamente os requisitos abaixo.
a) O aluno selecionado deve ser veterano e estar com status MATRICULADO (A) durante
todo o processo de adesão.
b) O aluno não deve possuir nenhum desconto concedido por campanhas de ingresso ou
os descontos a seguir: FATE, FIES, PROUNI, Convênio Empresa, Região Metropolitana,
Pravaler, Bolsa Diretoria, Indicação Gestor entre outros. O Mega Bolsa não é
acumulativo com nenhum tipo de desconto, bolsa ou financiamento.
c) O aluno deve apresentar obrigatoriamente todos os documentos solicitados, cópia e
original, a fim de comprovação e análise de renda. Quaisquer outros documentos que
forem solicitados pelo responsável da análise devem ser apresentados.
d) O aluno deve realizar a inscrição no site, aguardar e-mail informando a pré aprovação e
posteriormente apresentar os documentos solicitados.
e) Caso o aluno tenha débitos no semestre em que houver interesse, o mesmo deverá
regularizar a situação primeiramente e após isso poderá dar continuidade a solicitação.
f)

O desconto é condicionado até o vencimento. Em caso de inadimplência, o aluno perderá
o desconto para aquele mês.
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2.2
A aprovação do desconto dependerá de uma análise de renda, a ser feita pelo
entrevistador no ato da entrega de documentos.

3.

DAS PENALIZAÇÕES.

3.1
O aluno que abandonar, trancar ou cancelar o curso perderá imediatamente o direito ao
benefício. Ao reingressar na instituição o aluno passará por um novo processo seletivo para
requerer o desconto.
3.2
O aluno que se recusar a apresentar quaisquer dos documentos solicitados não receberá
a aprovação e uma solicitação só poderá ser feita após 1 (um) semestre.
3.3
O aluno que apresentar falsificação nos documentos solicitados ficará reprovado na
solicitação não podendo renovar o pedido do desconto.
3.4
O aluno que não comparecer para apresentar a documentação solicitada dentro do prazo
de até 5 dias úteis será automaticamente excluído do processo, e em caso de nova solicitação
deverá realizar um novo cadastro.
3.5
O aluno que realizar mudança de curso, turno ou sede deverá solicitar um novo pedido
e passar por uma nova análise.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS.

4.1
A participação e o cancelamento no MEGA BOLSA é gratuita, entendendo-se como tal a
isenção de qualquer tipo de taxa de inscrição, não estando condicionada, em hipótese alguma,
a qualquer pagamento de preço, compra de produtos ou prestação de serviços.
4.2 As dúvidas e/ou situações não previstas neste documento serão decididas de forma
soberana e irrecorrível pela Faculdade Ateneu.
4.3 O percentual máximo de desconto do MEGA BOLSA poderá sofrer alterações em mediante
aviso prévio.
4.4 O presente documento está registrado em sua integridade, conforme carimbo, no Cartório
de Títulos e Documentos.

Fortaleza, _____ de _______ de 2018.

SOCIEDADE EDUCACIONAL EDICE PORTELA (FACULDADE ATENEU)
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