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EDITAL PROAC Nº 05 DE 05 DE OUTUBRO DE 2015 

 

Dispõe sobre as inscrições para Programa 

Fidelidade Pós/20016. 

      
O CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, 

mantido pela Associação Educacional Toledo, abre inscrições para seu PROGRAMA 
FIDELIDADE PÓS/2016 nas áreas de DIREITO, NEGÓCIOS e SERVIÇO SOCIAL.   

 
 
 

I – DO OBJETIVO 
 

Art. 1
º
 O PROGRAMA FIDELIDADE PÓS/2016 tem como objetivo, estimular o 

prosseguimento dos estudos, em nível de pós-graduação, dos egressos dos cursos de 

graduação e de pós-graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE, doravante denominado TOLEDO PRUDENTE. 

 

 
II – DO BENEFÍCIO 

 
Art. 2º Será concedido um desconto de 5% (cinco por cento) sobre a matrícula e 

mensalidades dos cursos de pós-graduação com início em fevereiro de 2016. 

 

Art. 3º O desconto será aplicado, exclusivamente, aos ingressantes dos cursos de pós-

graduação com início em fevereiro de 2016 que sejam egressos dos cursos de graduação ou de 

pós-graduação da TOLEDO PRUDENTE. 

 

Art. 4º O desconto será concedido automaticamente, a partir da identificação da 

condição de egresso do aluno e incidirá  sobre o valor vigente do curso à época do pagamento 

da inscrição para o mesmo. 

 

Art. 5º O benefício em questão não é cumulativo. Caso o aluno seja beneficiário de 

outra modalidade de desconto ou bolsa, deverá optar pelo que lhe for mais conveniente. 

 

Art. 6º Os alunos matriculados em função de campanhas anteriores, cujos cursos 

tiveram o início adiado, não serão beneficiados com o desconto para egressos, visto que a  

TOLEDO PRUDENTE honrará os valores já contratados. 

Parágrafo único. Caso o aluno na condição descrita no caput deste artigo requeira o 

desconto de egresso, será celebrado um novo contrato de prestação de serviços educacionais, 

com o preço vigente para os cursos com início em fevereiro de 2016. 

 

Art. 7º Os beneficiários deverão efetuar o pagamento das mensalidades na data do 

vencimento ou, no máximo, até o dia 20 de cada mês, com a respectiva multa e juros de mora, 

sob pena de perderem o desconto referente à parcela. 
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Art. 8º A concessão do desconto está condicionada à continuidade do curso, pelo 
beneficiário. Em caso de interrupção do curso, o aluno perderá o benefício. 
 

 
III – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Art. 9º.  Os casos omissos ou duvidosos serão apreciados pela Coordenadora do 
Centro de Pós-Graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE. 
 

 
Presidente Prudente, 05 de outubro de 2015. 

 
 
 
 
 

ZELY FERNANDA DE TOLEDO PENNACCHI MACHADO 
Pró-reitora Acadêmica 

 

 


