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EDITAL PROCESSO SELETIVO N. 01/2021 

VESTIBULAR 2021.1 

 

 

AVISO 01 - RETIFICAÇÃO 

 

 

 

A Fundação Educacional de Fernandópolis torna público, por este aviso, a retificação do 

Edital de Processo Seletivo n. 01/2021 – Regulamento para Concessão de Bolsas de 

Estudos Integrais e Parciais/Descontos para os Ingressantes no 1º Semestre de 2021, 

mediante processo seletivo agendado, conforme os itens relacionados abaixo: 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 
 

2. Dos Descontos nas mensalidades para as primeiras matrículas efetivadas 

 

2.1 A Fundação Educacional de Fernandópolis concederá descontos de 50% (cinquenta 

por cento) e mais 5% de desconto de pontualidade, nas mensalidades desde que o aluno 

matriculado apresentem Declaração de Hipossuficiência, Atestado de Pobreza e anexe 

comprovante de rendimentos, e anexem ao requerimento à Instituição de Ensino nas 

mensalidade.  

 

2.2 Os descontos nas mensalidades serão concedidos até a conclusão do curso. 

 

2.3 Os referidos descontos não poderão ser cumulativos com o FIES, Prouni e outras 

bolsas e descontos existentes. 

 

2.4 Os referidos descontos serão aplicados ao valor que os alunos efetivamente tiverem 

que pagar à IES, excluindo os valores pagos pelas Prefeituras, doadores, etc. 

 

2.5 Os descontos nas mensalidades serão válidos para todos os meses de cada 

semestre, incluindo as rematrículas. 

 

2.6 Os descontos nas mensalidades serão válidos, condicionadas a formação de turma, 

considerando os números exigidos pela IES. 
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2.7 Os descontos só serão válidos para o curso escolhido pelo candidato como 1ª opção. 

 

2.8 Os descontos serão válidos para os pagamentos feitos até o dia 5 de cada mês. Nos 

casos em que o aluno efetue o pagamento da mensalidade fora da data determinada, e 

mesmo que seja dentro do próprio mês, deverá efetuar o pagamento do valor integral da 

mensalidade.  

 

2.9 Os descontos de mensalidades serão cancelados definitivamente no caso de 

trancamento de matrícula, abandono do curso, e insuficiência acadêmica. 

 

2.10 Os descontos não serão aplicados as dependências de disciplinas, cursos de 

extensão e atividades indiretamente ligadas à formação e ao currículo do curso em 

questão. 

 

 

LEIA-SE 

 
 

2. Da Bolsa de Estudo e do desconto de pontualidade social nas mensalidades 

dos alunos ingressantes 

 

 

2.1 A Fundação Educacional de Fernandópolis concederá bolsas de estudos de 50% 

(cinquenta por cento) para as matrículas efetivadas. Além disso, nos casos em que os 

alunos fizerem requerimento à Instituição e apresentarem Declaração de Hipossuficiência, 

Atestado de Pobreza e comprovante de rendimentos, farão jus ao desconto de 

pontualidade social em 5% de desconto para os pagamentos ocorridos até a data de 

vencimento, conforme fórmula abaixo: 

Preço bruto  = (Pb) 
Preço com 5% referente pontualidade social  = (Dps) 
Valor a pagar com bolsa 50% = (Pdps) 
 

1- Cálculo de (Dps):  
 

 
 
2- Cálculo de (Pdps): 
 
 
 

(Dps) = (Pb) – (Pb)x(0,05) 
 

(Pdps) = (Dps)x(0,50) 
 



 

Faculdades Integradas de Fernandópolis – FIFE 
 

Fundação Educacional de Fernandópolis – FEF 

 

 

 

Av. Teotônio Vilela, s/n–Campus Universitário–Fone/Fax:(17)3465-0000–CEP 15600-000–Fernandópolis–SP–CNPJ(M.F.) 49.678.881/0001-93 

 

2.2 Os descontos de pontualidade social serão concedidos até a conclusão do semestre do 

curso, devendo ser renovados ao final de cada semestre letivo. 

 

2.3 A concessão de bolsa de estudos não poderá ser cumulativa com bolsas referentes à 

convênios com empresas e Prefeituras. 

 

2.4 Os descontos de pontualidade social serão válidos para todos os meses de cada 

semestre, incluindo as rematrículas, exceto no valor da matrícula promocional de 

ingresso no 1º semestre. 

 

2.5 Os descontos de pontualidade social serão condicionadas a formação de turma, 

considerando os números exigidos pela IES. 

 

2.6 Os descontos de pontualidade social serão válidos para o curso escolhido pelo 

candidato como 1ª opção. 

 

2.7 Os descontos de pontualidade social serão válidos para os pagamentos feitos a data 

de vencimento. Nos casos em que o aluno efetue o pagamento da mensalidade fora da 

data determinada, e mesmo que seja dentro do próprio mês, deverá efetuar o pagamento 

do valor integral da mensalidade.  

 

2.8 Os descontos de pontualidade social serão cancelados definitivamente no caso de 

trancamento de matrícula, abandono do curso, e insuficiência acadêmica. 

 

2.9 Os descontos de pontualidade social não serão aplicados às dependências de 

disciplinas, cursos de extensão e atividades indiretamente ligadas à formação e ao 

currículo do curso em questão. 

 

 

Fernandópolis, 06 de outubro de 2020. 

 

 

Fundação Educacional de Fernandópolis 

Ocimar Antônio de Castro 

Presidente 


