
 

 
Regulamento da Campanha de transferência 2021.1 

1. Transferência 

A Campanha de desconto para o transferência 2021.1 da Faculdade FECAF (FEDERAL            

EDUCACIONAL LTDA.) consiste na concessão de 30% de desconto durante um ano, desde que o               

aluno entre no 2º semestre letivo em diante em qualquer um dos cursos de graduação ministrados                

pela FECAF, progressivamente proporcional conforme definido na REGRA DE CONCESSÃO DE           

DESCONTO A SEGUIR: 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO 

- A campanha é válida para a unidade de Taboão da Serra em todos os cursos de graduação                 

presencial e a distância (EAD). 

- O(A) candidato(a) deverá trazer ou enviar seu histórico, comprovando as disciplinas já            

cursadas, assim será aberto um requerimento para ser feita uma análise tendo uma resposta              

em até 48 horas. 

- Pode enviar a documentação para a secretária de matrículas no número (11) 97379-5305 

- Logo após o resultado da análise e aluno concorde poderá de imediato efetuar a matrícula,               

apresentando os seguintes documentos:  

I. RG; 

II. CPF; 

III. Comprovante de residência. 

- Para que o desconto seja validado, o(a) candidato(a) precisa efetivar a matrícula, isso             

significa que, ter realizado a análise e o processo de matrícula, incluindo o pagamento da 1ª                

mensalidade no valor de R$ 10,00. 

- Após a efetivação da matrícula, o setor de matrículas não terá mais vínculo com o aluno,                

sendo de total responsabilidade da coordenação. Que aluno pode entrar em contato com             

número: (11) 95240-0075 
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- A campanha é válida somente para o curso e turno que o candidato escolher. Caso não                

forme turma para o curso e turno desejados, o candidato poderá usar o benefício (desconto               

de 30%) em outro curso ou turno caso tenha preferência. 

- Após a efetivação da matrícula será enviado outro requerimento com análise para            

coordenação em o coordenador faz aprovação e a adaptação de horário, em 15 dias úteis               

uma das secretária do departamento entrará em contato para passar as informações. 

- Após o término do desconto de um ano o aluno somente terá os descontos por disciplinas,                

onde pode consultar pelo número de contato da coordenação, ficando o valor sujeito aos              

descontos por disciplinas, acrescidos de eventuais reajustes. 

- Todo semestre o aluno deverá abrir o requerimento de adaptação de horário. 

 

Os candidatos e alunos comprometem-se a participar das campanhas publicitárias veiculadas pela            

FECAF, declaram ter ciência deste Regulamento e se submetem às implicações do mesmo, inclusive              

autorizando o uso de imagem no site e nas Mídias Sociais da FECAF, nome na internet, fotos,                 

cartazes entre outros, para divulgação da conquista dos prêmios, sem nenhum ônus para a              

Instituição. 

Fica eleito o foro da comarca de Taboão da Serra para dirimir qualquer dúvida referente ao presente                 

Regulamento. 
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