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DÚVIDAS E PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ):  
 
O QUE É O PROGRAMA CONVÊNIO UNIFAEF ATÉ O FIES? 
 
R: O Programa CONVÊNIO UNIFAEF ATÉ O FIES, é um instrumento jurídico, 
destinado às empresas/órgãos públicos que desejam obter descontos nas parcelas 
mensais em que são divididos os valores dos cursos, oferecidos pela INSTITUIÇÃO, 
para os funcionários, servidores e/ou seus dependentes.  
 
COMO FUNCIONA O PROGRAMA CONVÊNIO UNIFAEF ATÉ O FIES? 
 
R: O interessado solicita ao atendimento de seu campus, um formulário que deverá 
ser preenchido pela empresa. A instituição redigirá um contrato que será 
encaminhado à empresa/órgão público para que esta tome ciência do funcionamento 

da parceria. Ciente do contrato e assinando‐o, a empresa remete o contrato 
novamente à instituição para ser assinado pela direção e finalizar os trâmites. 
Contrato finalizado, o aluno deverá apresentar um documento que comprove o vínculo 
empregatício para obter o desconto no mês seguinte à apresentação do documento.  
 
QUEM PODE SE TORNAR PARCEIRO  
 
R: Pessoa Jurídica de direito público/privado devidamente registrada nos órgãos 
competentes.  
 
QUEM PODE OBTER O DESCONTO 
 
R: Alunos ingressantes a partir de 2020/2 devidamente matriculados ou transferidos 
de outra IES que comprovem vínculo empregatício com a empresa conveniada.  
 
VALIDADE DO DESCONTO 
 
R: Enquanto o aluno estiver matriculado na instituição e com vínculo na empresa 
conveniada terá o desconto até conseguir o Financiamento Estudantil- FIES. Para 
isso, deverá apresentar no início de cada semestre letivo o documento que comprove 
o vínculo empregatício com a empresa conveniada.  
 
QUAL O PERCENTUAL DE DESCONTO CONCEDIDO PARA AS EMPRESAS 
CONVENIADAS? 
 
R: O percentual de desconto é regido pela Tabela de mensalidades que estará 
disponível em nosso site. O desconto é aplicado sobre o valor cheio do curso. 
Graduação: até 50% para alunos que ingressaram a partir 2020/2.  E para os cursos 
de pós-graduação sejam ingressantes em 2020/2, sendo todos os cursos 
beneficiados com desconto de até 50%, sobre os valores dos encargos educacionais 
constantes em anexo -  que contém o demonstrativo dos valores das mensalidades e 
das Bolsas de Estudos oferecidas aos funcionários da empresa parceira a partir de 
2020/2. 
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É NECESSÁRIO PAGAR ALGUMA TAXA PARA ADERIR E/OU MANTER O 
CONVÊNIO?  
 
R: Não. A adesão e manutenção do convênio são totalmente gratuitas.  
 
O BENEFICIÁRIO DEVE SOLICITAR REVALIDAÇÃO DO DESCONTO 
CONVÊNIO? 
 
R: Sim. A revalidação deve ser feita em toda renovação de matrícula.  
 
OS DEPENDENTES TAMBÉM TÊM DIREITO AO DESCONTO?  
 
R: Sim. Os dependentes diretos ou que são declarados no Imposto de renda tem o 
direito ao desconto. Sendo necessária a comprovação do mesmo por documentos 
oficias.  
 
 
AO ADERIR O CONVÊNIO TEM QUE HAVER UM NÚMERO MÍNIMO DE 
FUNCIONÁRIOS MATRICULADOS? 
 
R: Não.  
 
CASO O BENEFICIÁRIO DA MINHA EMPRESA ESTEJA INADIMPLENTE A 
EMPRESA TEM ALGUM TIPO DE PREJUÍZO?  
 
R: Não. A vida financeira do futuro aluno é de responsabilidade unicamente dele, não 
havendo nenhum tipo de aviso ou contato com a empresa. 
 
O BENEFICIÁRIO QUE JÁ É ALUNO ANTERIOR À DATA DE ASSINATURA DO 
CONVÊNIO TEM DIREITO AO DESCONTO?  
 
R: Não. O convênio é para ingressantes a partir de 2020/2. 
 
POR QUANTO TEMPO DURA O CONVÊNIO?  
 
R: O convênio é até o aluno conseguir o Financiamento Estudantil- FIES, porém caso 
a FAEF ou a empresa queira desfazer a parceria será necessário um aviso com trinta 
dias de antecedência.  
 
QUAL(IS) O(S) REQUISITO(S) PARA MINHA EMPRESA PODER ADERIR AO 
CONVÊNIO? 
 
R: Os únicos requisitos são: Idoneidade da empresa, estar com a empresa em 
atividade, preencher o nosso cadastro no link www.faef.br e assinar o convênio.  
 
COMO SABEREI SE O CONVÊNIO FOI FIRMADO? 
 
R: Após o preenchimento do formulário um de nossos consultores entrará em contato 
com sua empresa para darmos continuidade ao processo, assim ele poderá tirar suas 
dúvidas, estreitar o relacionamento, apresentar os benefícios do convênio; ao término 

http://www.faef.br/
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da assinatura no convênio será entregue uma via para a empresa no intuito de 
confirmar o vínculo.  
 
O DESCONTO CONVÊNIO É ACUMULADO COM OUTROS DESCONTOS?  
 
R: Não. Este desconto não é cumulativo com qualquer outro desconto, porém pode 
ser utilizado com Linha de Crédito até o FIES. 
 
O BENEFICIÁRIO QUE POSSUI O DESCONTO UNIFAEF PERDE O BENEFÍCIO 
SE NÃO PAGAR ATÉ DIA 07 DE CADA MÊS?  
 
R: Sim. Se não for pago até dia 07 de cada mês, o aluno perderá o direito ao 
desconto da bolsa UNIFAEF naquele mês.  
 
O DESCONTO É PARA TODOS OS ANOS DO CURSO?  
 
R: Não, o desconto terá a duração de até 2 anos e será concedido aos alunos que 
comprovarem o vínculo com a empresa parceira e enquanto o contrato estiver 
vigente. 
 
O DESCONTO PODE SER SOLICITADO A QUALQUER MOMENTO?  
 
R: O desconto pode ser solicitado a qualquer momento, porém não será aplicado 
desconto retroativo. Ou seja, o desconto será aplicado a partir do momento em que o 
aluno solicitar o desconto e for analisado pela comissão superior. 
 
 
 
 
MAIS INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS NO SETOR DE ATENDIMENTO 
NO SEU CAMPUS.  
(14) 3407-8000 ou (14) 99770-8001 
 
 
 
 


