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Órgão: Ministério da Educação/Gabinete do Ministro 

Portaria nº 2.117 de 6 de dezembro de 2019. 

 
 
Regulamento: Descontos/ Campanhas 

 

A Direção Comercial e Marketing da FACULDADE GRANTIETÊ  faz saber, aos 
interessados, que, estão abertas as inscrições ao Processo Seletivo de Verão, para o 
Primeiro Semestre Letivo de 2022, para os Cursos Superiores; Administração, 
Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia 
Agronômica, Engenharia Mecânica, Pedagogia, Serviço Social, Educação Física, 
Enfermagem, Engenharia de Computação, Nutrição, Psicologia, Farmácia e Ciências 
Contábeis.   

Estabelecem o presente Regulamento, que regerá as condições para concessão e 
manutenção de descontos oferecidos aos candidatos calouros ingressantes no 
Processo Seletivo 1º semestre/2022 nos cursos de Graduação na modalidade novo 
Presencial Flex e modalidade EAD, cursos de Pós-Graduação Lato Sensu ( 
Especialização) na modalidade presencial e modaliade EAD, conforme informações 
complementares, previstas no Manual do Candidato 1º semestre/2022, disponível no 
portal da respectiva Instituição de Ensino. 

 
1. Da Campanha 

 
1.1. A Instituição de Ensino, por mera liberalidade e no gozo de sua autonomia 
financeira, concederão, a seu exclusivo critério e desde que preenchidos 
integralmente os requisitos previstos no presente Regulamento, descontos nos 
cursos de Graduação Novo Presencial Flex / Graduação EAD / Pós-Graduação 
Presencial / Pós-Graduação EAD;  de 5% ( cinco por cento)  até 50% (cinquenta por 
cento) por campanhas de vestibular que devem ser consultadas junto a Instituição de 
ensino  ao(s) candidato(s) que prestarem o Processo Seletivo 1º semestre/2022 e não 
efetivaram sua matrícula até a data de entrada em vigor do presente Regulamento. 

 
1.1.1. Para fins desse Regulamento, entende-se por “Cursos de Graduação”, os 
cursos de graduação ou sequenciais ministrados por uma das Instituições de Ensino, 
destinados a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 
tenham sido classificados em processo seletivo, conferindo os graus de Bacharelado, 
Licenciatura ou Tecnologia. 
1.1.2. Para oferta dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu serão ofertados para 
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candidatos formados no ensino superior ( consultar regulamento Pós-Graduação).  
 

1.2. Os candidatos que tenham alguma campanha de desconto atrelada ao seu 
Registro Geral de Matrícula (“RGM”), bem como aos que possuam carta de desconto 
oriunda do programa parceiros com empresas, sindicatos, entidades e associações, 
desconto de irmãos, Rede Socias, Indique Amigo, Escola da Família,  Poupança 
Universidade, Prouni, empresas de captação (Educa Mais Brasil, Neora, Amigo Edu, 
Go Integro, Quero Bolsa, Mais Desconto, dentre outras), deverão optar 
imediatamente no ato da matricula por apenas uma condição de desconto, tendo 
em vista que os descontos não são cumulativos, ficando vedada posterior alteração 
da condição optada. 
1.3. A aquisição de bolsa de estudos nos canais externos ( parceiros ), é total 
responsabilidade do candidato assim como a renovação da bolsa junto ao parceiro ( 
a instituição não se responsabiliza por taxas de rematrículas junto ao serviço 
contratatado nos canais externos). 

 
1.3.1. A concessão de descontos sem caráter geral, como a prevista no presente 
Regulamento não se aplica ao(s) aluno(s) ou candidato(s) integrantes de programas 
governamentais que possuem regras próprias, salvo se nessas regras, houver 
disposição expressa em contrário. 
13.2 Disponibilizada Campanha Antecipação ( parcelamento do 1º semestre de 

2022) à partir de outubro/21, com a prática de valores extraordinários e vagas 
limitadas.  

 

 
1.1. São inelegíveis à presente campanha de concessão de Bolsa de Estudos: 

 
a) o(s) aluno(s) regularmente matriculado(s); 
b) os candidatos oriundos do PROUNI; 
c) os candidatos que estejam em débito financeiro; 
d) os candidatos que não tenham cursado pelo menos a 3ª série do ensino médio 
completo. 

 
2. Da Solicitação/Concessão de desconto(s) 

 
2.1. Observados os requisitos previstos neste Regulamento, o(s) candidato(s) 
interessado(s) na concessão de Bolsa de Estudos deverá(ão) efetuar sua matrícula no 
Curso de Graduação Novo Presencial Flex  ou de Graduação à Distância 
(Semipresencial e EAD) , mediante a entrega de todos os documentos exigidos pela 
Instituição de Ensino e em conjunto com os documentos comprobatórios conforme 
manual do candidato.  

 
2.1.1. Será concedida pela Instituição de Ensino ao(s) candidato(s) que optarem pela 
Graduação na Modalidade Novo Presencial Flex,  CAMPANHAS PROMOCIONAIS COM 
VAGAS LIMITADAS na 1ª mensalidade, referente ao ingresso em 2022.1 ( legível para 
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pagamento até o 5º dia útil do mês). 
 

2.1.2. Em caso de opção pelo(s) candidato(s) pela Graduação e Pós-Graduação na 
modalidade à distância (Semipresencial e EAD), aplicado 30% de descontos durante 
todo o curso ( legível para pagamento até o dia 5 de cada mês).  

 
2.2. Após a efetivação e pagamento da matrícula (se aplicável) e análise dos 
requisitos previstos neste Regulamento, a Instituição de Ensino fará o lançamento 
do(s) desconto(s) decorrentes da concessão da Bolsa de Estudos, que passará(ão) a 
vigorar a partir do mês subsequente à data da matrícula. Em caso de indeferimento, a 
Instituição de Ensino informará ao(s) candidato(s) os motivos do indeferimento. 

 
2.2.1. É vedada à Instituição de Ensino, a concessão do(s) desconto(s) aqui 
previsto(s) decorrentes da Bolsa de Estudos, em momento posterior à realização da 
matrícula. 

 
2.3. Em nenhuma hipótese o(s) desconto(s) previsto(s) e concedido(s) conforme 
este Regulamento será(ão) aplicado(s) de forma retroativa, ou seja, incidirá(ão) 
apenas sobre as mensalidades do mês subsequente à solicitação de concessão ( 
descontos não cumuláveis).  

 

2.4. Ao(s) candidato(s) que se enquadrarem nas condições descritas 
anteriormente, será(ão) concedido(s) desconto(s) que incidirá(ão) sobre o valor 
bruto da mensalidade do curso matriculado , com turmas formadas e durante o 
período regular de duração do Curso ( descontos não cumuláveis). Ofertas legíveis 
para pagamentos até o dia 8 do mês ( modalidade presencial).  

 
2.4.1. O(s) desconto(s) incidirá(ão) sobre o valor bruto da matrícula (se aplicável) e 
mensalidades (valor divulgado no site da Instituição de Ensino), ou seja, será aplicado 
após a dedução dos descontos institucionais: pontualidade (se aplicável), antecipação 
(se aplicável), curso, turno e/ou ingresso descritos no manual do canidato 1º 
semestre/2022, disponível no site.  

 
2.4.2. O(s) desconto(s) concedido(s) incidem única e exclusivamente sobre os 
valores das mensalidades de duração regular do curso e não se aplica sobre os valores 
de dependências, adaptações, taxas administrativas, programas de financiamentos 
próprio ou de terceiros. 

 
2.4.3. Todas as ofertas de descontos comunicadas pelas Instituições de Ensino, terão 
vigência de até 15 dias úteis após o recebimento da publicidade, SMS, e-mail 
marketing e afins, cabendo as Instituições de ensino avaliar a situação de cada 
candidato, tendo em vista que a concessão de desconto(s) é mera liberalidade das 
Instituições de Ensino. 

 
3. Do Cancelamento do(s) desconto(s) 

https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTYxOTQ=
mailto:comercial@grantiete.com.br


IERT- INSTITUICOES DE ENSINO REUNIDAS TIETE LTDA 
FGT – FACULDADE GRAN TIETÊ 

CNPJ 13.153.035/0001-02 

  

  

Rua XV de Novembro nº125  Centro  – CEP 17340-970  Barra Bonita / SP 
e-mail – comercial@grantiete.com.br  

contato – 11 3213-8071 ou 14 99827-8707  

 
3.1. Uma vez concedido o(s) desconto(s) previsto(s) neste Regulamento, ocorrerá 
automaticamente e imediatamente o cancelamento, sem prévio aviso ao aluno, nas 
hipóteses a seguir: 

 
a) Caso seja apurado pela Instituição de Ensino que o aluno não possui matrícula 

ativa; 
b) Conclusão do curso pelo aluno; 
c) A Instituição de Ensino não mais ofertar o curso em que o aluno estiver 

matriculado; 
d) Não houver a quantidade mínima de alunos com matrículas confirmadas até 
o início das aulas, segundo critérios próprios da Instituição de Ensino; 
e) Aplicação de sanção disciplinar prevista no Regimento Geral da Instituição de 
Ensino ao aluno; 
f) Transferência de Instituição de Ensino, Campus, curso ou turno; 
g) Qualquer forma de interrupção dos estudos (trancamento ou cancelamento 
de matrícula, abandono do curso, dentre outros); 
h) Reprovação (por nota e/ou falta) em uma ou mais disciplinas do curso; 

i) Não pagamento de duas ou mais mensalidades (consecutivas ou não), na 
forma e prazos estabelecidos no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
(“Contrato”) firmado entre a Instituição de Ensino e o aluno, ficando o aluno sujeito 
aos encargos previsto no Contrato;  
j) Alteração da modalidade de oferta do curso para a modalidade semipresencial 
ou à distância. 

 
4. Das Condições gerais 

 
4.1. Eventual tolerância das Instituições de Ensino com relação ao não 
cumprimento de quaisquer obrigações descritas neste Regulamento não constituirá 
renovação, sendo facultado a Instituição de Ensino a qualquer momento, exigir o 
cumprimento das condições contratuais pactuadas ou suspender integral ou 
parcialmente o(s) desconto(s) concedido(s). 

 
4.2. A concessão de desconto(s) é mera liberalidade da Instituição de Ensino e, 
portanto, não constitui(em) direito adquirido ou expectativa de direito, podendo ser 
cancelada a qualquer tempo e sem prévio aviso, caso seja constatada qualquer 
irregularidade decorrente dos requisitos previstos. 

 
4.3. A solicitação da concessão de desconto(s) pelo(s) candidato(s), implicará na 
aceitação integral dos termos e das condições deste Regulamento, sem nenhuma 
restrição. 

 
4.4. O(s) desconto(s) de campanha por vestibular não serão cumulativos entre si e 
com o(s) desconto(s) previsto(s) em outro(s) Regulamento(s), exceto com os 
descontos institucional, pontualidade, antecipação, curso, turno e/ou ingresso. 
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4.5. Os candidatos/alunos deverão consultar a quantidade de vagas disponíveis 
por curso/ período/ campi, bem como a validade da Campanha prevista neste 
Regulamento. 

 
4.6. Em caso de inadimplência de mensalidade(s), os alunos ficarão sujeito ao 
pagamento dos encargos previstos no Contrato firmado com a Instituição de Ensino, 
calculados na forma indicada naquele instrumento. 

 

4.7. Casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica e Diretoria Comercial 
da respectiva Instituição de Ensino. 
4.8. O presente regulamento entra em vigor em 01/10/2022, data de sua 
publicação na página eletrônica das instituições de Ensino e terá vigência até 15 de 
abril de 2022. 

 
5. Reajustes  

 
5.1. Reajustes aplicados anualmente pelo IGPM. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              

_______________________________________________________________________ 

Solange Pereira da Silva 
Diretoria Comercial e Marketing 
FGT – FACULDADE GRAN TIETÊ  

Solange Pereira Da Silva  

Barra Bonita, dia 1 de outubro de 2021. 
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