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REGULAMENTO PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO 

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre os Programas de Apoio Financeiro da Faculdade 

FASIPE Mato Grosso - FFMT. 

Capítulo II – Dos Programas de Apoio Financeiro 

Art. 2º. A Faculdade FASIPE Mato Grosso - FFMT, por meio de várias ações, facilitará a 

continuidade de estudos de seus alunos mediante um plano de incentivos financeiros, que abrangerá 

uma política de concessão de bolsas de estudos e descontos diversos. Todos os descontos e benefícios 

concedidos pela Instituição serão vinculados ao desempenho acadêmico do aluno e seguirão regras 

próprias para cada caso. 

Art. 3º. Os Programas de Apoio Financeiro são as relacionadas no quadro a seguir. 

Programa Universidade para Todos (Prouni) 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) 

Bolsa-Convênio 

Bolsa- Funcionário 

Plano Flex e Superflex 

Bolsa Segunda Graduação 

Top Líder 

Bolsa Atleta 

 

§1º. A relação dos Programas de Apoio poderá ser ampliada e/ou modificada.  

Art. 4º. O Programa Universidade para Todos (Prouni) - A Faculdade Faculdade FASIPE Mato 

Grosso - FFMT está vinculada junto ao Prouni - Programa Universidade para Todos, criado pela MP nº 

213/2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Tem como finalidade a 

concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior, 

oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas que aderirem ao programa. 



 

 

Art. 5º. A Faculdade Faculdade FASIPE Mato Grosso - FFMT mediante seu cadastro no 

Ministério da Educação permite que os alunos possam ser beneficiados com o Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (FIES), programa do Ministério da Educação destinado a financiar a 

graduação no ensino superior de estudantes que não têm condições de arcar integralmente com os 

custos de sua formação. Os alunos devem estar regularmente matriculados em instituições não gratuitas, 

cadastradas no programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da 

Educação. 

Art. 6º. Bolsa-Convênio - A Faculdade Faculdade FASIPE Mato Grosso - FFMT possui 

convênios de descontos para acadêmicos pertencentes a empresas, associações ou entidades, com as 

quais a Instituição mantenha convênio; 

Art. 7º. Bolsa- Funcionário - Serão disponibilizadas bolsas de até 50% para funcionários, 

cônjuges e filhos de funcionários conforme critérios de avaliação a serem estabelecidos pelo Conselho 

Administrativo Superior e pela área de recursos humanos da Instituição, para os funcionários da 

Instituição; 

Art. 8º. Plano Flex e Superflex - Proposta de parcelamento do valor da semestralidade em maior 

número de parcelas sem juros e ônus ao acadêmico. 

Art. 9º. Bolsa Segunda Graduação – Proposta que disponibilizará bolsas de até 50% para 

acadêmicos que já possuem uma formação acadêmica; 

Art. 10. Top Líder - Proposta de incentivar a captação de novos acadêmicos, que permite até 

100% de isenção da semestralidade do acadêmico. 

Art. 11. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas 

deste Regulamento, deverão ser dirimidas pelo Conselho Administrativo Superior.  

Art. 12. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Administrativo Superior.  

 

 


