Estratégias financeiras para a Escola de Aplicação Feevale
A Universidade Feevale, engajada no desenvolvimento de ações que possam contribuir para a
permanência dos alunos na Escola, apresenta as seguintes estratégias financeiras:
1. Incentivo para as rematrículas 2022:
1.1 A rematrícula em todos os níveis de ensino da Escola para o ano de 2022 possibilitará
um desconto de 10% aplicado no valor da primeira mensalidade.
1.2 Terão direito ao desconto os alunos que contratarem sua rematrícula até 15 de outubro
de 2021.
1.3 Matrículas contratadas após a data de 15 de outubro não serão contempladas com o
desconto.
1.4 Para realizar a rematrícula, e ter direito ao desconto, o aluno deve estar adimplente,
sendo assegurado também o direito aos estudantes que efetuarem a renegociação de
suas pendências financeiras.
Visando atender à demanda dos nossos alunos que necessitarem efetuar negociações,
o setor financeiro dispõe de atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h30min às
22h, pelo telefone (51) 3586.8800, ramal 8778 ou 8779, ou pelo e-mail
cobranca@feevale.br.
1.5 Os valores das mensalidades referentes as rematrículas para o ano de 2022 estão
sujeitos ao reajuste conforme disposto na Lei nº 9.870 de 23/11/1999.
2. Ingressos/transferências:
2.1 Alunos que ingressarem por transferência em todos os níveis de ensino da Escola de
Aplicação, terão direito ao desconto de 20% aplicado no valor das duas primeiras
mensalidades.
2.2 São também contemplados com o desconto de 20% aplicado para as duas primeiras
mensalidades, os alunos que ingressarem nas séries iniciais da Educação Infantil.
3. Indicações:
3.1 Alunos matriculados na Escola de Aplicação receberão um desconto de 20% aplicado no
valor de duas mensalidades ao indicar um novo aluno, condicionado a efetivação da
matrícula do novo aluno.
3.2 O referido desconto será também concedido ao aluno indicado.

4. Desconto nos cursos de graduação:
4.1 Alunos concluintes do Ensino Médio, que efetuarem sua matrícula em cursos de
graduação, terão direito a desconto no primeiro semestre conforme os seguintes
critérios:

20 créditos ou +

% Desconto aplicado no
primeiro semestre de
matrícula na graduação
50%

16 a 19 créditos

40%

12 a 15 créditos

30%

Número de créditos contratados

Cursos contratados por mensalidade (currículo
2021/01):
Bel. Administração, Bel. Ciências Contábeis, Tecn.
Gestão Financeira, Tecn. Gestão de Processos
Gerenciais, Tecn. Comércio Exterior, Tecn. Gestão da
Produção Industrial, Bel. Sistemas de Informação, Bel.
Ciências da Computação, para matrículas em no
mínimo 2 módulos.

Bel. Enfermagem (currículo 2019/02)
Cursos digitais

20%

10%
10%

4.2 Estes descontos não se aplicam aos cursos de Medicina, Medicina Veterinária e
Odontologia.

Novo Hamburgo, 14 de setembro de 2021.
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