
 

FACULDADES INTEGRADAS QUALIS – FIQ 

Edital nº 01/2021 

POLÍTICA DE INCENTIVOS FINANCEIROS INSTITUCIONAIS 

 

A Direção Geral e a Direção Acadêmica da FACULDADES INTEGRADA 

QUALIS – FIQ tornam público, através do presente edital, os termos e 

condições acerca das políticas de incentivos financeiros ofertados pela 

instituição em suas esferas de atuação educacional, nos termos que seguem. 

 

1. Apresentação: 

 

1.1 A Instituição de Ensino FACULDADES INTEGRADA QUALIS – FIQ, tem 

por pressuposto o desenvolvimento de atividades educacionais, voltados para 

a formação técnica de qualidade, desenvolvimento pessoal e profissional, a 

partir da oferta de ensino acessível e de qualidade.  

1.2 Conforme missão, visão e valores da instituição, norteamos nossa atuação 

no tripé qualidade, acessibilidade e seriedade.  

1.3 Dado esse pressuposto, quanto à acessibilidade, a instituição mantém 

diversas formas de viabilizar acesso financeiro aos seus serviços educacionais, 

em especial com o alinhamento de políticas próprias de descontos. 

1.4. Justamente para oportunizar tais políticas, especialmente aquelas 

desenvolvidas e mantidas pela própria instituição, são apresentadas estas 

diretrizes para a concessão e manutenção de descontos em todas as esferas 

de serviços educacionais. 

 

2. Fixação de diretrizes 

 

2.1 De acordo com a política institucional são oferecidas possibilidades de 

acessos a descontos, onde todos devem atender às diretrizes propostas.  



2.2 Dadas essas oportunidades, o presente edital irá fixar condições e 

requisitos gerais e específicos para a manutenção de descontos, sem prejuízo 

da aplicação de outras normativas que venham a incidir sobre os casos. 

2.3 Em casos específicos, de omissão ou dubiedade, a direção poderá 

deliberar de modo a elucidar ou complementar as informações postas, sempre 

atendendo ao equilíbrio das relações e princípios que norteiam a concessão 

dos descontos.  

 

3. Dos Descontos 

 

3.1 São considerados descontos, e, portanto, regidos também pelo presente 

edital, as concessões de: 

3.1.1 Descontos institucionais. 

3.2 Os descontos acima são aqueles concedidos pela instituição.  

 

4. Descontos institucionais 

 

4.1 Os descontos institucionais, concedidos em razão de promoção, 

programas, etc., serão enquadrados dentro de um do seguinte tipo de 

desconto: 

 

Espécie Percentual de Desconto 
Aplicável 

Abrangência Desconto/Programa 

TIPO 1 Nos Primeiros 06 Meses as 
primeiras 50 matrículas terá o 

desconto a + de R$ 149,50 

Graduação 

 

1. Desconto Especial 

 

4.2 Além do desconto referido no item anterior poderão ser concedidos 

descontos especiais, aos quais se aplicam as regras previstas no presente no 

que for compatível.  

4.3 O desconto é aplicável somente nas mensalidades, as rematrículas não 

são inclusas nos descontos. 

4.4 Todo e qualquer desconto é aplicável para o período letivo em curso. 

4.4.1 Entende-se por período letivo: o semestre, ou seja, 06 meses para a 

graduação. 

 

 



5. Requisitos gerais de concessão e manutenção de benefícios 

 

5.1 A concessão e manutenção de benefícios dependerá do cumprimento de 

requisitos específicos, bem como de requisitos gerais a seguir expostos: 

5.1.1 Manutenção de vínculo ativo com a instituição, através de 

matrícula regular no respectivo curso; 

5.1.2 Pagamento regular de mensalidade remanescente, ou seja, até a 

data específica estipulada para pagamento, para a manutenção do desconto 

para o respectivo mês; 

5.1.3 Inadimplemento nas mensalidades perderá o desconto concedido; 

5.1.4 Atendimento às normas de conduta, moralidade, licitude e 

urbanidade, determinadas pela legislação em vigor; 

5.1.5 O desconto é concedido para as disciplinas cursadas uma única 

vez, caso o aluno reprove, quando cursá-la novamente pagará o valor integral 

da disciplina. 

 

6. Descrição dos Descontos/Programas 

 

6.1 As regras específicas para cada programa de desconto, além de atender às 

normas gerais, atenderá ao definido a seguir: 

 

6.2 Desconto Especial (Aluno Ingresso 2021.2) 

Os alunos ingressos que se matricularem no curso de administração 2021/2 

terão descontos especiais. 

6.2.1Requisitos: 

a) Se matriculando no curso de administração, para o primeiro 

semestre do curso, ou seja, para o semestre de 2021/2, o aluno terá 

50% de desconto e mais R$ 149,50 (cento e quarenta e nove reais e 

cinquenta centavos) de desconto nas primeiras mensalidades, ou seja, 

nos 06 primeiros meses do curso; 

b) Após 06 meses de desconto no curso, o pagamento da 

primeira mensalidade de cada semestre será no valor integral (Janeiro e 

Julho) e nos demais meses o desconto será de 50% aplicável a partir da 

segunda mensalidade do semestre; 

c) Desconto não cumulativa com outros tipos de descontos. 



7. Observações importantes: 

 

7.1 O desconto é aplicado de modo provisório, condicionado ao cumprimento 

permanente dos requisitos estabelecidos. 

7.2 A concessão do desconto é mera liberalidade da instituição, devendo ser 

expressamente analisado/deferido. 

7.3 O desconto se aplicam ao respectivo período letivo, desde que cumpridos 

os requisitos e previsões estabelecidos. 

7.4 A manutenção de qualquer desconto é condicionada sempre à satisfação 

de taxas e/ou mensalidades até o dia do vencimento, nos termos expostos no 

presente e normas aplicáveis. 

7.5 A concessão de descontos não admite sua cumulação, exceto em casos 

expressamente estabelecidos. 

7.6 Situações adversas serão decidias pela direção.  

 

8. Vigência 

 

8.1 O presente edital é publicado nesta data, com vigência aos descontos 

mantidos a partir do presente.  

8.2 Outros programas, incentivos ou financiamentos poderão ser criados, 

enquadrando-os nos termos do presente.  

 

Guarabira – PB, 22 de Junho de 2021. 

 

 

 

 

Leandro Xavier Timóteo 

Diretor Geral 


