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EDITAL PROADM Nº 01, 31 DE JANEIRO DE 2020 

 

A Pró-Reitora Administrativa do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO 

DE PRESIDENTE PRUDENTE, mantido pela 

Associação Educacional Toledo, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, faz saber que se 

encontram abertas as inscrições para o Desconto 

Nova Graduação. 

 

CAPÍTULO I 

DO DESCONTO 

Art. 1º O CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE 

PRUDENTE, com o objetivo de possibilitar aos alunos graduados a dar continuidade nos estudos, 

dá abertura ao processo seletivo para o DESCONTO NOVA GRADUAÇÃO, que oferece aos 

portadores de diploma, ingressantes no 1° semestre de 2020, desconto na mensalidade de cursos 

presenciais de Graduação. A concessão do benefício estará restrita ao limite de vagas por curso 

e à disponibilidade orçamentária da IES, bem como a comprovação de carência do aluno. 

 

Parágrafo 1°. Para egressos da Toledo Prudente, o percentual de desconto é de 25%, e 

para alunos formados em outras IES o benefício é de 15%, ambos incidem sobre o valor das 

mensalidades, não incluindo a matrícula. 

 

Parágrafo 2°. O desconto não terá incidência sobre disciplinas cursadas a título de 

dependência, e/ou optativas. 

 

Art. 2º Para os alunos contemplados, o benefício será concedido inicialmente durante o 

período de 5 (cinco) meses ininterruptos e poderá ser renovado para os semestres seguintes. A 

continuidade do desconto dependerá da aprovação acadêmica do aluno durante o semestre, a 

adimplência das mensalidades, bem como a disponibilidade orçamentária da IES. 

 

CAPÍTULO II 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 3º O candidato deve atender as condições abaixo: 

 

I   – Ser portador de diploma de um curso de Graduação; 

II  – Ser ingressante em curso de Graduação na Toledo Prudente no 1° semestre de 2020; 

III – Se matricular na grade regular completa do curso; 

III – Possuir baixa condição econômica. 
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Art. 4º O desconto não é acumulativo com demais benefícios oferecidos pela IES. 

Portanto, caso o aluno já for beneficiário ou seja contemplado com outro auxílio, deverá optar 

pelo mais vantajoso. 

 

Art. 5º As inscrições devem ser realizadas por meio do site: https://toledoprudente.edu.br/ 

de 31 de janeiro até 04 de fevereiro de 2020 às 23h59. 

 

CAPÍTULO III 

DA SELEÇÃO 

Art. 6º Caberá ao CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE selecionar os alunos inscritos, por meio de uma Comissão de Seleção 

composta pela Pró-Reitoria Administrativa, Departamento de Crédito e Cobrança e 

Departamento de Relacionamento.  

 

Art. 7º A Comissão de Seleção fará a avaliação a partir dos documentos de comprovação 

da condição financeira do candidato, que deverão ser anexados no momento da inscrição no 

site da IES. 

 

Art. 8º O processo seletivo seguirá o cronograma e prazos abaixo, sendo possível sua 

alteração em casos excepcionais. 

 

 

 

CRONOGRAMA – DESCONTO NOVA GRADUAÇÃO 

 

 

PROCESSO PERÍODO 

INSCRIÇÃO NO SITE: 
De 31/01/2020 a 

04/02/2020 https://www.toledoprudente.edu.br/sistemas/bolsa/inscricoes/b

olsa_inicial.aspx?mol_codigo=16  

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 05/02/2020 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 06/02/2020 

 

 

CAPÍTULO IV 

https://toledoprudente.edu.br/
https://www.toledoprudente.edu.br/sistemas/bolsa/inscricoes/bolsa_inicial.aspx?mol_codigo=16
https://www.toledoprudente.edu.br/sistemas/bolsa/inscricoes/bolsa_inicial.aspx?mol_codigo=16
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 9º O Desconto Nova Graduação só valerá quando o pagamento da mensalidade for 

realizado até o dia 20 de cada mês, com a respectiva multa e juros de mora. A inadimplência 

após essa data implicará na perda do benefício no mês de sua ocorrência. 

 

Art. 10º Não será ofertado o Desconto de Nova Graduação para o curso de Gastronomia 

e para cursos na modalidade EAD. 

 

Art. 11º Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitora Administrativa do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

 

Presidente Prudente, 31 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

 

Maria Inês de Toledo Pennacchi Amaral 

Pró-Reitora Administrativa 

 


