CONHEÇA OS
BENEFÍCIOS
feevaletechpark.com.br

Atualizado em fevereiro/2022.

BENEFÍCIOS – EMPRESAS INSTALADAS E PARCEIROS
DE NEGÓCIOS DO FEEVALE TECHPARK:
Este documento tem o objetivo de informar e orientar os empresários e
funcionários de empresas instaladas no Feevale Techpark, bem como empresas
integrantes do programa Parceiros de Negócios.
Os benefícios aqui contidos visam estimular a interação entre a Universidade
Feevale, as empresas do Feevale Techpark e as empresas parceiras, bem
como gerar sinergia entre alunos e empresários, desenvolvendo o potencial
empreendedor e criativo de ambos.

ENSINO:
CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL E DIGITAL-EAD:
Setor responsável:
Financeiro – Área Cobrança
Benefício:
Benefício de 8% de desconto no valor das mensalidades dos cursos de
graduação presencial e Digital-EaD, estando condicionada à contratação de,
no mínimo, 8 (oito) créditos no semestre regular para os cursos presenciais, não
sendo consideradas as disciplinas de intensivo no cômputo para o atingimento
do mínimo previsto. Para funcionários das empresas instaladas no Feevale
Techpark e empresas do programa Parceiros de Negócio.
Forma de acesso ao benefício:
A empresa interessada em usufruir do benefício deverá solicitar o aditivo de
contrato pelo e-mail techpark@feevale.br, informando o interesse em usufruir
dos benefícios financeiros.
Após a formalização do contrato, a empresa interessada deverá encaminhar a
ficha de inscrição, conforme modelo e prazos estabelecidos no convênio, para
o e-mail contatofinanceiro@feevale.br.
Contato: contatofinanceiro@feevale.br - (51) 3586.8800 | Ramal: 8778

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
(ESPECIALIZAÇÃO E MBA):
Setor responsável:
PROPPEX - Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
Benefício:
Desconto de 8% nos cursos de pós-graduação Lato Sensu, para
funcionários das empresas instaladas no Feevale Techpark e empresas
do programa Parceiros de Negócios.
Forma de acesso ao benefício:
A empresa interessada em usufruir do benefício deverá solicitar o aditivo de
contrato pelo e-mail techpark@feevale.br, informando o interesse em usufruir
dos benefícios financeiros.
Após a formalização do contrato, a empresa interessada deverá encaminhar a
ficha de inscrição, conforme modelo e prazos estabelecidos no convênio, para
o e-mail especializacao@feevale.br.
Contato: contatofinanceiro@feevale.br - (51) 3586.8800 | Ramal: 8778

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(MESTRADO E DOUTORADO):
Setor responsável:
PROPPEX - Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
Benefício:
Anualmente, são disponibilizados editais visando a oferta de bolsas de mestrado
e/ou doutorado para profissionais vinculados às empresas do Feevale Techpark.
As bolsas preveem um percentual de desconto sobre as mensalidades, além
de uma contrapartida da empresa. Como resultado da realização dos cursos,
espera-se que sejam desenvolvidos novos produtos e processos que possam ser
comercializados pelas empresas e que beneficiem a cadeia produtiva em que
estão inseridas.
Forma de acesso ao benefício:
Via processo seletivo de cada programa, a ser publicado em:
feevale.br/pos
Contato: strictosensu@feevale.br - (51) 3586-8800 | Ramal: 8874

IDIOMAS FEEVALE:
Setor responsável:
Núcleo de Qualificação
Benefício:
Desconto de 8% nos cursos de idiomas para funcionários das empresas instaladas
no Feevale Techpark e empresas do programa Parceiros de Negócios.
Forma de acesso ao benefício:
A empresa interessada em usufruir do benefício deverá solicitar o aditivo de
contrato pelo e-mail techpark@feevale.br, informando o interesse em usufruir
dos benefícios financeiros.
Após a formalização do contrato, a empresa interessada deverá encaminhar a
ficha de inscrição, conforme modelo e prazos estabelecidos no convênio, para
o e-mail idiomas@feevale.br.
Contato: idiomas@feevale.br - (51) 3586-8800 | Ramal: 8986

CURSOS E EVENTOS DE QUALIFICAÇÃO:
Setor responsável:
Núcleo de Qualificação
Benefício:
Desconto de 8% no valor dos cursos e eventos de qualificação para funcionários
das empresas instaladas no Feevale Techpark e empresas do programa Parceiros
de Negócios.
Forma de acesso ao benefício:
Os interessados deverão encaminhar um e-mail ao Núcleo de Qualificação
informando do vínculo com a empresa e solicitar a aplicação do desconto na
atividade de interesse.
Contato: qualificacao@feevale.br ou (51) 3586.8800 | Ramal: 8888

SERVIÇOS:
NÚCLEO DE SERVIÇOS DA SAÚDE:
Setor responsável:
CIES - Centro Integrado de Especialidades em Saúde
Benefício:
Desconto de 10% nos seguintes serviços:
Academia (Câmpus I e II)
Centro Integrado de Psicologia
Complexo Aquático
Estética e Cosmética
Fisioterapia
Nutrição
Quiropraxia
Forma de acesso ao benefício:
Nas clínicas de serviços especializados em saúde, academias e complexo
aquático, apresentando o crachá de identificação do Feevale Techpark.
Contato: cies@feevale.br - (51) 3586-8800 | Ramal: 8789

NÚCLEO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS:
Setor responsável:
Diretoria de Inovação – Núcleo de Serviços Especializados
Benefício:
15% de desconto nos serviços realizados nos seguintes laboratórios:
Central Analítica
Centro de Design
Centro de Tecnologias Limpas
Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas
Laboratório de Estudos Avançados em Materiais
Laboratório de Microbiologia Molecular
Laboratório de Moda
Laboratório de Técnicas Construtivas
15% de desconto nos serviços abaixo:
Consultorias
Pesquisa Mercadológica
Forma de acesso ao benefício:
Os interessados deverão solicitar uma proposta comercial pelo e-mail abaixo.
Contato: tecnologico@feevale.br
(51) 3586-8800 | Ramal: 8642 - (51) 98295-0945

TEATRO FEEVALE:
Setor responsável:
Teatro Feevale
Benefício:
Desconto de 20% em todos os espetáculos oferecidos pelo Teatro Feevale, para
titular de empresas instaladas no Feevale Techpark e empresas do programa
Parceiros de Negócios.
Forma de acesso ao benefício:
Através do site www.uhuu.com. A comprovação do desconto se dará no acesso
ao Teatro, mediante a apresentação do crachá de identificação do Feevale
Techpark.
Contato: (51) 3586-9226

ACESSO A ESPAÇOS DE EVENTOS E REUNIÕES:
Setor responsável:
Feevale Techpark
Benefício:
Empresas vinculadas ao Feevale Techpark possuem acesso a espaços para
reuniões e eventos, em todas as unidades do Feevale Techpark (Campo Bom,
Novo Hamburgo e Porto Alegre).
Forma de acesso ao benefício:
Para acesso aos espaços, os empreendedores devem realizar a reserva via
Bookings, disponível em seu “Espaço da empresa”.
Confira os espaços disponíveis em: https://youtu.be/eS5e3N9fpMM
Contato: techpark@feevale.br

DESCONTO NA PLATAFORMA HUB SPOT:
Setor responsável:
Feevale Techpark
Benefício:
Empresas incubadas e/ou residentes no Feevale Techpark possuem 90% de
desconto na primeira assinatura anual da plataforma Hub Spot.
Forma de acesso ao benefício:
As empresas interessadas deverão solicitar o link de cadastro da startup via
e-mail techpark@feevale.br.
Contato: techpark@feevale.br

PROJETOS DE EXTENSÃO/ACADÊMICOS:
NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE:
O Núcleo de Apoio ao Estudante auxilia na:
• divulgação, gratuita, das oportunidades de estágios ou empregos da sua
empresa;
• elaboração dos Termos de Compromisso de Estágio não exigindo, assim, um
Agente Integrador.
Saiba mais em: feevale.br/oportunidades ou entre em contato pelo e-mail
apoioaoestudante@feevale.br - (51) 3586-8800 | Ramais: 8824 e 9216

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA:
O Núcleo de Prática Jurídica se destina a atender a comunidade de Novo
Hamburgo com remuneração de até dois salários mínimos mensal, nas áreas de
direito de família, sucessões, direito das coisas e direito das obrigações.
O atendimento é realizado por acadêmicos de Direito, mediante a orientação
de professores. Além dos chamados núcleos de atendimento ao público, os
alunos atuam com casos simulados e realizam peças processuais.
Além disso, a partir de um convênio firmado com a Prefeitura Municipal de
Novo Hamburgo, a Universidade Feevale oferece atendimentos ao consumidor,
junto ao Posto Procon Feevale, que tem o objetivo ser mais uma opção para
prestação de serviços para a comunidade de Novo Hamburgo.
Saiba mais em: feevale/servicosdepraticajuridica
ou pelo telefone (51) 3586-9215

PLANO 1 CONSULTORIA JÚNIOR:
A Plano 1 Consultoria Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos,
administrada por acadêmicos e graduados da Universidade Feevale, com
suporte de professores – especialistas, mestres e doutores da Instituição. Presta
serviços de consultoria nas áreas de: Gestão, Marketing, Finanças, Produção e
Operação e Recursos Humanos.
Saiba mais em: feevale.br/plano1 ou pelo telefone ( 51) 3586-8841

PROJETO SOCIAL SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICA E FINANCEIRA:
O Projeto Social Sustentabilidade Econômica e Financeira tem como objetivo
auxiliar as organizações com e sem fins lucrativos, que apresentam carências nas
áreas financeira, fiscal e contábil, apoiando no atendimento da legislação aplicável
e às normas contábeis. Presta atendimento gratuito durante o semestre e com a
participação dos alunos e professores do curso de Ciências Contábeis e Gestão
Financeira, mediante agendamento e apresentação da cópia do CNPJ.
Saiba mais pelo e-mail: projetosustentabilidade@feevale.br

PROGRAMAS:
PARCEIROS DE NEGÓCIOS:
O objetivo do programa é fomentar alianças estratégicas para fortalecer o
posicionamento do Feevale Techpark e de seus parceiros, além de estabelecer,
manter e desenvolver relacionamentos de longo prazo, afim de atingir objetivos
mútuos, gerando maior relevância ao parque e às empresas nele instaladas, bem
como maior alcance no mercado regional.
Acompanhe em: feevale.br/techpark/programas

PÍLULAS DA INOVAÇÃO:
O programa se propõe a inspirar atuais e futuros empreendedores, bem
como oferecer programas de capacitação em áreas correlatas à gestão e ao
desenvolvimento de novos negócios. Compartilha experiências e aprendizados
práticos de empreendedores de sucesso, oportunizando aos interessados o
acesso a informações sobre casos reais.
Acompanhe o calendário de cursos em: feevale.br/pilulas

