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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 
CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 62/2020, de 15 de dezembro de 2020 

 Estabelece as regras para concessão de benefícios                                                                                                     

parciais ou totais, bem como financiamentos, para alunos do curso 

de Graduação da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no 

uso de suas atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da 

Educação, o ato da sua contratação e nomeação conforme Resolução IESA 01, de 

1.º de agosto de 2020, o Regimento Interno da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996,  

 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Instituir o Programa de Benefícios Parciais ou Totais, bem como regras 

referentes a Financiamentos para os alunos matriculados na Graduação da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, estabelecendo as seguintes modalidades e 

regras seguintes. 

 

Art. 2º - De acordo com as regras constantes na presente Resolução, são 

oferecidas as seguintes modalidades de bolsas e descontos: 

 

§1º Bolsas ProUni: O programa Universidade para Todos (ProUni), instituído pela 

Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 e Decreto n° 5.493, de 18 de julho de 2005, 

previsto no artigo 3º desta Resolução; 

 

§2º Bolsa Mais Médicos: O programa de bolsa mais médico previsto no Edital n° 

006/2014/SERES/MEC, de 23 de dezembro de 2014, previsto no artigo 4º desta 

Resolução; 

 

§3º Descontos Institucionais: são descontos concedidos por liberalidade pela 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna a alunos com objetivo de oportunizar o 
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acesso ou manutenção dos estudos, previsto no artigo 5º desta Resolução, tais 

como: 

 

I. Desconto de Antecipação, previsto no artigo 5º, §1º desta Resolução; 

II. Desconto Familiar, previsto no artigo 5º, §2º desta Resolução 

 

§4º Financiamentos Estudantis: são tipos de financiamentos ofertados por órgãos 

públicos e/ou empresas privadas e demais entes em parceria com a Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna, visando ao financiamento das mensalidades escolares 

dos estudantes da Instituição, previsto no artigo 6º, desta Resolução, tais como: 

 

I. Financiamento Santander Universidades – Santander, previsto no artigo 6°, 

§1º desta Resolução; 

II. Financiamento Estudantil – FIES, previsto no artigo 6º, §2º desta Resolução; 

III. Financiamento Bradesco – previsto no artigo 6°, §3º desta Resolução; 

 

Art. 3º A bolsa oriunda do Programa Universidade para Todos (PROUNI) é 

concedida aos alunos mediante Portarias Normativas do Ministério da Educação 

(MEC) e obedecerão aos termos estabelecidos pela Lei nº 11.096/2005 e Decreto 

nº. 5.493/2005 e demais normativas editadas pelo Ministério da Educação. 

 

Art. 4º A bolsa oriunda do Programa Bolsa Mais Médicos é concedida mediante 

publicação de edital e oferta de bolsas, sendo suas regras instituída pela IES em 

conformidade com o Edital n° 006/2014/SERES/MEC, de 23 de dezembro de 2014. 

 

Art. 5° Descontos Institucionais serão concedidos a alunos com objetivo de 

oportunizar o acesso ou a manutenção dos estudos. O aluno interessado deverá 

atender aos critérios de concessão de cada benefício, conforme exposto abaixo: 

 

§1º A concessão do Desconto de Antecipação para pagamento de mensalidade 

obedecerá, além das disposições gerais, ao critério de quitação integral, sendo 

concedido desconto de 3% (três por cento), desde que solicitado pelo acadêmico 
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no ato da pactuação do contrato de prestação de serviços educacionais e dentro 

dos prazos previstos no calendário acadêmico para efetivação da matrícula, sendo 

concedido para liquidação antecipada de todas as mensalidades do semestre da 

graduação. 

 

§2º A concessão do Desconto Familiar para Graduação será de 5% (cinco por 

cento) concedido a acadêmicos membros da mesma família, obedecendo além das 

disposições gerais, aos seguintes critérios: 

 

I. Concessão aos membros da mesma família que estejam matriculados no curso 

de Graduação da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 

II. São definidos como membros familiares, para fins do presente normativo, o 

parentesco entre pais e filhos, irmãos, cônjuges ou conviventes em união estável; 

 

III. Os acadêmicos deverão anexar ao requerimento os seguintes documentos:  

a) entre irmãos: cédulas de Identidade dos acadêmicos (cópias e originais para 

conferência);  

b) entre pais e filhos: cédulas de Identidade do pai e do filho (cópias  e originais 

para conferência);  

c) entre cônjuges e conviventes em união estável: cédulas de Identidade de 

ambos, certidão de casamento, contrato registrado em cartório ou sentença 

declaratória de união estável (cópias e originais para conferência). 

 

Art. 6º - Financiamentos Estudantis: são tipos de financiamentos ofertados por 

órgãos públicos e/ou empresas privadas e demais entes em parceria com a 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, visando ao financiamento das 

mensalidades escolares dos estudantes da Instituição, sendo disponibilizadas as 

seguintes modalidades: 

 

§1º - SANTANDER: É um programa de Financiamento Estudantil Privado do Banco 

Santander, implementado por mera liberalidade da Faculdade Santo Agostinho de 
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Itabuna, não gerando direito adquirido ou expectativa de direito para os candidatos 

ou para os semestres seguintes. A contratação é feita a cada semestre, as 

parcelas não se acumulam e o aluno não precisa financiar todo o curso. A carta de 

aptidão para adesão ao financiamento poderá ser solicitada somente a partir do 

pagamento da quarta mensalidade, para calouros e a qualquer momento para 

veteranos. 

 

§2º BRADESCO: É um programa de Financiamento Estudantil Privado do Banco 

Bradesco, implementado por mera liberalidade da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna e este não gera direito adquirido ou expectativa de direito para os 

candidatos ou para os semestres seguintes. A contratação é feita a cada semestre, 

as parcelas não se acumulam e o aluno não precisa financiar todo o curso. 

 

§3º FIES: O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do 

Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de 

estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos. Podem recorrer ao 

financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham 

avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. 

 

Art. 7º - Todos os descontos descritos no artigo 5º da presente Resolução 

obedecerão, além dos requisitos específicos, as seguintes disposições: 

 

§2º - Terá o período de validade de acordo com os critérios abaixo: 

 

I. Serão concedidos por mera liberalidade da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna, podendo ser revogados ou ter suas condições e percentuais alterados a 

qualquer tempo; 

II. A validade do benefício se estende até o término do semestre no qual houver a 

concessão, devendo o acadêmico renovar o requerimento a cada semestre. 

 

§ 3º - O início da vigência dos descontos, independente da modalidade: 
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I. Não incidirão sobre a primeira parcela de cada semestre; 

 

II. O acadêmico deverá estar devidamente matriculado no semestre em curso para 

solicitar os descontos; 

III. O desconto concedido entrará em vigor no mês subsequente à solicitação do 

aluno, mediante entrega do requerimento e documentação exigida. 

IV. Não incidirão, em hipótese alguma, sobre parcelas vencidas; 

V. Caso seja constatado que algum beneficiário quitou boleto fazendo uso de 

desconto superior à porcentagem prevista na presente Resolução, o desconto será 

cancelado automaticamente, independentemente de notificação prévia, a partir da 

parcela seguinte à irregularidade do pagamento, responsabilizando-se pelo 

pagamento das diferenças devidas e somente podendo protocolar requerimento do 

desconto na semestralidade posterior ao cancelamento. 

 

§4º - Não há possibilidade de pagamento em espécie dos benefícios constantes 

nesta Resolução. 

 

§5º - Requerimento e protocolo de pedidos de desconto: 

 

I. Os pedidos de desconto que trata esta Resolução, serão solicitados mediante 

requerimento que deve ser protocolizado na Central de Atendimento da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna, seguindo os prazos estabelecidos pela IES; 

II. Os requerimentos devem ser acompanhados dos respectivos documentos 

exigidos, não sendo admitida a entrega posterior ao requerimento, sob pena de 

indeferimento do pedido; 

III. A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna terá o prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis para analisar os requerimentos. 

 

Art. 8º - Na eventual hipótese do desconto e/ou bolsa institucional, inclusive 

quando somado à bolsa e/ou financiamento decorrentes de programas federais, ser 

superior ao valor total da mensalidade do semestre matriculado pelo beneficiário, 
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este não fará jus, em nenhum caso, à diferença a título de ressarcimento, 

devolução ou compensação com mensalidades futuras. 

 

Art. 9º - Toda e qualquer omissão, contradição ou obscuridade será apreciada e 

decidida pela Direção Geral. 

 

Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 

todas as disposições contrárias. 

Publicada em 15 de dezembro de 2020. 

 

 

Itabuna – Bahia, 15 de dezembro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


