


RELAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 

1. BOLSA FAMÍLIA

2. BOLSA EX-ALUNO

3. BOLSA FUNDAÇÃO

4. BOLSA P.B.H.

5. BOLSA SAAE

6. BOLSA SINPRO

7. BOLSA MEDALHA

8. BOLSA CONVENIO

9. DESCONTO ALUNOS MESMA EMPRESA

10. DESCONTO PAGAMENTO A VISTA

11. DESCONTO PROMOCIONAL

12. FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL

13. FIES

14. MONITORIA



1 - BOLSA FAMÍLIA

Aplicação: GRADUAÇÃO – PÓS-GRADUAÇÃO 

1. A quem se destina:
Parentes diretos, tais como: irmãos, cônjuges. pais e filhos que estejam
regularmente matriculados nos cursos ministrados pela FUMEC;

Obs.: Outros graus de parentesco não terão direito ao beneficio;

2. Como e onde requerer:
Para usufruir do beneficio, o estudante deverá solicitá-lo através de
REQUERIMENTO na Tesouraria, anexando cópia do documento de
identidade ou certidão de casamento no caso de cônjuges e
comprovante de matrícula caso for estudante de outra unidade;

3 . A concessão do desconto obedecerá, os seguintes critérios:

� O percentual concedido é de 5% (cinco por cento) para cada
beneficiado;

� Lançamento retroativo à matrícula, se requerido até a data limite do
vencimento da 1ª parcela após a matricula;

� Lançamento a partir da solicitação, se requerido até a data de
vencimento das parcelas seguintes;

� Lançamento na parcela seguinte, se requerido após a data de
vencimento da parcela do mês corrente,

� O benefício não será concedido nas parcelas já vencidas;
� Para dar continuidade ao beneficio o estudante deverá fazer nova

solicitação por escrito a cada rematrícula;
� O benefício será concedido somente para estudantes adimplentes



2 - BOLSA EX-ALUNO 

Aplicação: GRADUAÇÃO – PÓS-GRADUAÇÃO

1. A quem se destina:
Desconto concedido a ex-aluno formado na FUMEC que esteja
regularmente matriculado em qualquer curso de graduação e pós-
graduação.

2. Como e onde requerer:
Para requerer o benefício, o aluno deve solicitá-lo em requerimento
próprio e apresentar a documentação que comprove sua condição de
ex-aluno.

3 . Critérios para concessão do beneficio:
� O percentual concedido é de 10% (dez por cento) ;
� Lançamento retroativo à matrícula, se requerido até a data limite do

vencimento da 1ª parcela após a matricula;
� Lançamento a partir da solicitação, se requerido até a data de

vencimento das parcelas seguintes;
� Lançamento na parcela seguinte, se requerido após a data de

vencimento da parcela do mês corrente,
� O benefício não será concedido nas parcelas já vencidas;
� O beneficio é renovado automaticamente a cada rematrícula;
� O beneficio será concedido somente para estudantes adimplentes ;



3 - BOLSA DA FUNDAÇÃO

Aplicação: GRADUAÇÃO – PÓS-GRADUAÇÃO  

1. A quem se destina:
Professores e Técnicos Administrativos que estejam em atividade e
seus dependentes legais;

2. Como e onde requerer:
Para obter o desconto, o interessado deverá solicitar através de
REQUERIMENTO na Tesouraria, informando o grau de parentesco do
beneficiário e em qual unidade presta serviços, além de apresentar
documento do RH informando data de admissão para cálculo do
benefício (se o pedido for feito para outra unidade);

3. Critérios para concessão do desconto para o Titular
(Técnico Administrativo e Professor):

� É concedido 5% (cinco por cento) de bolsa a cada dois anos de trabalho
até o limite de 40%(quarenta por cento).

� Cada Técnico Administrativo ou professor terá direito a requisitar no
máximo 1(uma) bolsa para si próprio e 1(uma) para um dependente,
concomitantemente.

� O titular do benefício poderá ter uma bolsa de 90% (noventa por
cento), incluídos neste limite outros benefícios, tais como sindicato,

PBH e outros;
� O dependente do benefício poderá ter uma bolsa de 70% (setenta por

cento), incluídos neste limite outras bolsas, tais como sindicato, PBH e
outros;

� Maiores informações verificar na portaria 001/2008 da Fundação ;

Obs.: O beneficio deve ser renovado semestralmente e será concedido a
partir da solicitação.



4 - BOLSA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - PBH:

Aplicação: GRADUAÇÃO  

1. A quem se destina:
Todos os estudantes regularmente matriculados nos Cursos de
Graduação;

2. Como e onde requerer:
As inscrições ocorrem normalmente em dezembro de cada ano;
A Secretaria Municipal de Educação envia edital para a Instituição,
informando as datas e local da inscrição.

3. Critérios para concessão do desconto :

� O percentual concedido é de 25% (vinte e cinco por cento);
� Conforme definição da SME/PBH, o critério utilizado para a concessão

é sorteio;
� Através de edital da SME, são definidos os procedimentos da bolsa;
� Para maiores informações verificar o edital

Obs.: O beneficio deve ser renovado anualmente de acordo com o Edital
da SME/PBH



5 - BOLSA SAAE-MG

(Sindicato dos auxiliares de administração escolar de MG)

Aplicação: GRADUAÇÃO – PÓS-GRADUAÇÃO  

1. A quem se destina:
As bolsas de estudo do Sindicato dos Auxiliares Administrativos de
Minas Gerais (SAAE-MG) são concedidas ao técnico administrativo dos
estabelecimentos de ensino da rede particular conforme cláusulas
previstas em Convenção Coletiva da categoria.

2. Como e onde requerer:
A solicitação deve realizada junto ao SAAE-MG, conforme os 
procedimentos definidos em convenção coletiva;

3 . Critérios para concessão do desconto :

� A distribuição e percentuais concedidos são definidos na convenção 
coletiva, podendo variar de 50% a 100%. 

� Ser filiado ao SAAE-MG no mínimo há seis meses e estar quite com 
suas obrigações; 

� Apresentar à Instituição o requerimento do benefício emitido e 
vistado pelo SAAE-MG e assinado pelo associado, até 30 dias após o 
início das aulas do semestre letivo;

� Ser empregado da Instituição no mínimo, há seis meses; 
� Cumprir, em estabelecimento de ensino particular, jornada mínima de 

um turno de trabalho. 
� A renovação do beneficio deverá ser realizada semestralmente no 

SAAE;
� Mais informações, consultar: http://www.saaemg.org.br .



6 - BOLSA SINPRO-MG

(Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais)

Aplicação: GRADUAÇÃO – PÓS-GRADUAÇÃO  

1. A quem se destina:
As bolsas de estudo do Sindicato dos Professores do Estado de Minas 

Gerais (Sinpro-MG) são concedidas a professores e seus dependentes;

2. Como e onde requerer:
Deverá ser solicitado junto ao SINPRO, conforme procedimentos 
definidos em convenção coletiva;

3 . Critérios para concessão do desconto :
� A distribuição e percentuais concedidos são definidos na convenção 

coletiva, sendo  40% para professores da própria IES e 30% para 
professores de outra IES; 

� Estar em efetivo exercício do magistério na rede particular de ensino;
� Estar sindicalizado há, pelo menos, seis meses, antes da data em que 

se vai requerer o benefício;
� Se aposentado, que tenha trabalhado os últimos cinco anos na rede 

privada, antes da concessão da aposentadoria;
� Estar em dia com o desconto da taxa social junto ao Sinpro;
� Apresentar à Instituição o requerimento do benefício emitido e 

vistado pelo Sinpro-MG e assinado pelo associado, até 40 dias após o 
início das aulas do semestre letivo;

� A renovação do beneficio deverá ser realizada anualmente no SINPRO;
� Mais informações: http://www.sinpromg.org.br .



7 - BOLSA MEDALHA 

Aplicação: PÓS-GRADUAÇÃO 

1. A quem se destina:
Bolsa concedida aos estudantes que obtiveram os melhores
desempenhos acadêmicos nos Cursos de Graduação para serem
utilizados nos Cursos de Pós Graduação.

2. Como e onde requerer:
Para obter o desconto, o interessado deverá requerê-lo através de
REQUERIMENTO na Tesouraria, anexando declaração de premiação por
bom desempenho;

3. Critérios para concessão do beneficio :
Percentuais Concedidos:

� 1º Lugar - Medalha de Ouro - 50% (Cinquenta por cento)
� 2º Lugar - Medalha de Prata - 30% (Trinta por cento)
� 3º Lugar - Medalha de Bronze - 20% (Vinte por cento)

� O beneficio somente poderá ser utilizado nos Cursos de Pós
Graduação;

� O beneficio poderá ser utilizado no prazo máximo de 02 anos a contar
da data de sua emissão;



8 – BOLSA CONVÊNIO

Aplicação: PÓS-GRADUAÇÃO 

1. A quem se destina:
Estudantes da Pós Graduação que são funcionários da mesma
empresa, quando a mesma tiver efetuado convênio de parceria com a
Instituição.

2. Como e onde requerer:
Para obter o desconto, o interessado deverá requerê-lo através de
REQUERIMENTO na Secretaria da Pós-Graduação ou Tesouraria,
apresentando declaração da empresa em papel timbrado, com carimbo
de CNPJ e identificar o responsável pela informações prestadas pela
empresa e o último contra cheque;

3 . Critérios para concessão do beneficio :
� O percentual concedido é de 15% (quinze por cento) para cada aluno

requerente.
� Lançamento retroativo à matrícula, se requerido até a data limite do

pagamento da 2ª parcela;
� Lançamento a partir da solicitação, se requerido até a data limite das

parcelas seguintes, não retroagindo às parcelas vencidas;
� Lançamento na parcela seguinte, se requerido após a data limite da

parcela do mês corrente, não retroagindo às parcelas anteriores;
� Ausência de débitos financeiros/administrativos na instituição;
� Para dar continuidade ao desconto é necessário que a solicitação seja

renovada semestralmente através de requerimento;



9 - DESCONTO ALUNOS DA MESMA EMPRESA

Aplicação: PÓS-GRADUAÇÃO 

O percentual concedido é de 5% (Cinco por cento) para cada aluno
requerente.

1. A quem se destina:
Estudantes da Pós Graduação que são funcionários da mesma
empresa;

2. Como e onde requerer:
Para obter o desconto, o interessado deverá requerê-lo através de
REQUERIMENTO na Secretaria da Pós-Graduação ou Tesouraria,
apresentando declaração da empresa em papel timbrado, carimbo de
CNPJ e identificar o responsável pela informações prestadas pela
empresa, comprovando assim o vínculo dos aluno beneficiados com a
empresa;

3 . Critérios para concessão do beneficio :
� Lançamento retroativo à matrícula, se requerido até a data limite do

pagamento da parcela 01/05;
� Lançamento a partir da solicitação, se requerido até a data limite das

parcelas seguintes, não retroagindo a parcelas vencidas;
� Lançamento na parcela seguinte, se requerido após a data limite da

parcela do mês corrente, não retroagindo às parcelas anteriores;
� Ausência de débitos financeiros/administrativos na instituição;
� Para dar continuidade no desconto/bolsa o requerimento deve ser

protocolado a cada semestre;



10 - DESCONTO PAGAMENTO A VISTA
Aplicação: PÓS-GRADUAÇÃO   

1. A quem se destina:
É concedido aos estudantes que tem interesse em quitar as
mensalidades do curso antecipadamente.

2. Como e onde requerer:
Para obter o desconto, o interessado deverá solicitá-lo através de
requerimento no ato da matricula, efetuando o pagamento
imediatamente.

3. Critérios para concessão do beneficio :
� O desconto concedido é de 7% por cento
� Este desconto é concedido em todas as parcelas quando requerido no

ato da matricula;
� Outras formas de pagamentos antecipados o interessado deverá enviar

solicitação para o Setor Financeiro (tesouraria.fea@fumec.br), para
que o pedido seja analisado;

Aplicação: GRADUAÇÃO   
1. A quem se destina:

É concedido aos estudantes que tem interesse em quitar as
mensalidades do semestre antecipadamente.

2. Como e onde requerer:
Para obter o desconto, o interessado deverá solicitá-lo através de
requerimento no ato da matricula, efetuando o pagamento
imediatamente.

3. Critérios para concessão do beneficio :
� O desconto concedido é de 6% por cento
� Este desconto é concedido em todas as parcelas quando requerido no

ata da matricula;
� Outras formas de pagamentos antecipados, o interessado devera

enviar solicitação para o Setor Financeiro (tesouraria.fea@fumec.br),
para que o pedido seja analisado;



11 - DESCONTO PROMOCIONAL

Aplicação: PÓS-GRADUAÇÃO   

1. A quem se destina:
Desconto promocional concedido aos Estudantes que efetuarem suas
matriculas antecipadamente nos Cursos de Pós Graduação, conforme
campanha de marketing definida pela IES;

2. Como e onde requerer:
Para obter o desconto, o interessado deverá solicitá-lo através de
requerimento no ato da matricula, anexando documento quando
necessário;

3. Critérios para concessão do beneficio :
� Este desconto é concedido somente na parcela da matrícula, não

incidindo sobre as outras parcelas, sendo:
� Percentual de 20% para alunos egressos de outras Instituição de

Ensino, formado no ano ou semestre anterior ao do inicio do curso;
� Percentual de 15% para alunos que efetuarem suas matriculas 3 meses

antes do inicio do curso;
� Percentual de 10% para alunos que efetuarem suas matriculas 2 meses

antes do inicio do curso;
� Os descontos promocionais não serão acumulativos;



12 - FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL

Aplicação: GRADUAÇÃO  - PÓS-GRADUAÇÃO   

1. A quem se destina:
O Credito Reembolsável é um programa interno da IES, que tem o
objetivo de dar suporte financeiro aos estudantes que tenham
dificuldades financeiras devidamente comprovadas.

2. Como e onde requerer:
Para candidatar ao programa, o interessado deverá solicitá-lo através
de formulário próprio, no Setor Financeiro da IES, no período
estipulada pela IES;

3. Critérios para concessão do beneficio :

� O percentual máximo concedido é de 30% (trinta por cento);
� O Estudante deve ter bom desempenho acadêmico para conseguir e

manter-se no programa;
� O reembolso do valor utilizado pelo estudante é realizado após a

conclusão do curso;
� Este programa não pode ser concedido acumuladamente com o FIES;
� Maiores informações no Setor Financeiro da IES.



13 - FIES

Aplicação: GRADUAÇÃO 

1. A quem se destina:
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do
Ministério da Educação e Cultura destinado a financiar
prioritariamente estudantes de cursos de graduação;

2. Como e onde requerer:
Para candidatar-se ao Fies os estudantes devem estar regularmente
matriculados em instituições de ensino não gratuitas cadastradas no
programa, em cursos com avaliação positiva no SINAES. O Fies é
operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE. Todas as operações de adesão das instituições de
ensino, bem como de inscrição dos estudantes são realizadas pela
internet, no seguinte site: www.fnde.gov.br

3. Critérios para concessão do beneficio :
� O percentual de financiamento pode variar de 50 a 100%;
� A legislação e normas que regem o programa de financiamento são

editadas pelo MEC;
� A legislação e normas podem ser consultadas através do site da IES ou

no site www.fnde.gov.br
� Maiores informações na IES ou na central de atendimento do FNDE

através do telefone : – 0800 61616



14 - MONITORIA

Aplicação: GRADUAÇÃO    

1. A quem se destina:
Monitoria poderá ser desempenhada por alunos que apresentem bom
rendimento escolar e aptidão para a carreira docente.

2. Como e onde requerer:
A inscrição para monitoria e o processo de seleção constam de editais
publicados no quadro oficial da Faculdade. O interessado deverá
solicitar através de requerimento observando o período de inscrição
publicado pela IES;

3. Critérios para concessão do beneficio :
� O estudante no exercício da função de monitor, receberá uma bolsa de

estudos correspondente a 9 (nove) parcelas, a serem pagas nos meses
de fevereiro a julho e de agosto a dezembro.

� O Estudante adimplente com a sua mensalidade poderá optar pelo
recebimento do valor de monitoria em conta corrente ou amortizando
a sua mensalidade escolar;

� O Estudante inadimplente recebera o valor referente a monitoria,
amortizando na mensalidade escolar;

� Maiores informações no Setor Acadêmico da IES.


