RESOLUÇÃO Nº 22/CONAD/2018
Concede Desconto para os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
oferecidos pela Univap.
O Presidente do Conselho de Administração da Fundação
Valeparaibana de Ensino - FVE, no uso de suas atribuições estatutárias;
CONSIDERANDO:
a) os descontos praticados para os Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu oferecidos pela Univap;
b) a deliberação do Conselho de Administração da FVE, na reunião de
28/09/2018, quanto à manutenção, por liberalidade, do referido
Programa;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, por liberalidade, para ex-alunos que concluíram Curso de Graduação, PósGraduação Lato Sensu ou Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP, os
seguintes descontos especiais:
1.1. Cursos de Especialização da Pós-Graduação Lato Sensu: desconto equivalente a 20% (vinte por
cento), incidente sobre todas as parcelas, exceto matrícula;
1.2. Cursos de Aperfeiçoamento, Atualização e Extensão da Pós-Graduação Lato Sensu: desconto
equivalente a 10% (dez por cento), incidente sobre todas as parcelas.
Art. 2º - Conceder, por liberalidade, para grupos de funcionários de empresas, nos Cursos da PósGraduação Lato Sensu, descontos especiais nos seguintes percentuais:
2.1. grupos de 3 a 5 pessoas: desconto equivalente a 10% (dez por cento);
2.2. grupos de 6 a 10 pessoas: desconto equivalente a 15% (quinze por cento); e,
2.3. grupos a partir de 11 pessoas: desconto equivalente a 20% (vinte por cento).
§1° - Os descontos concedidos a grupos fechados com empresas estão sujeitos à revisão em caso de
saída de alunos, com vistas a garantir a sustentabilidade do curso.
§2º - Para os cursos de Especialização, o desconto previsto neste artigo incidirá sobre todas as
parcelas, exceto matrícula e; para os cursos de Aperfeiçoamento, Atualização e Extensão, o desconto
incidirá sobre todas as parcelas.
Art. 3º - Os descontos objeto da presente Resolução serão concedidos somente para completar as
vagas de cursos que já seriam oferecidos mesmo sem o preenchimento de tais vagas, com vistas a não
onerar o orçamento dos referidos cursos, desconsiderando-se os bolsistas.
Art. 4º - Caberá à Coordenação da Pós-Graduação Lato Sensu analisar as planilhas de cada curso, para
constatar a viabilidade econômico-financeira da oferta de descontos.
Art. 5º - O desconto de que trata a presente Resolução não é cumulativo com nenhum outro desconto
e será concedido somente até a data do vencimento das parcelas respectivas.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

São José dos Campos, 28 de setembro de 2018.

Eduardo Jorge de Brito Bastos, Prof. Dr.
Presidente do Conselho de Administração

