Segue abaixo informações referente ao procedimento para solicitação de desconto
de parceria:
Após formalizada a matrícula, o colaborador, associado ou dependente, deve apresentar
um dos documentos abaixo e o formulário de solicitação de desconto (disponível no
Aluno On-line em: Solicitações > Financeiro > Solicitação ou Renovação de Desconto)
devidamente preenchido na CAR (Central de Atendimento e Regularização) ou nos
postos avançados do Morumbi, Itaim Bibi, Santo Amaro, Vila Mariana I e Ponto
Estaiada do Complexo Educacional FMU:
 Declaração de Vínculo (carta em papel timbrado, assinada e carimbada pela
empresa parceira) com emissão a partir de 1° de Junho; ou
 Cópia do crachá e holerite do mês antecedente à data da solicitação; ou
 Cópia da carteira de trabalho (com os dados de registros da empresa atual).
No caso dos dependentes, será necessário também anexar um dos seguintes documentos para
comprovação de vínculo de dependência:
RG ou Habilitação para filhos e Certidão de Casamento para cônjuge.

Obs: Para os cursos EAD, encaminhar a documentação para o endereço de e-mail:
convenio.ead@fmu.br.

Atente-se aos prazos de solicitação e início do benefício*:
MÊS

JANEIRO

FEVEREIRO MARÇO

DIA

Até o dia 20

Até o dia 20

Até o dia 20

INÍCIO

Fevereiro

Março

Abril

Junho

Junho

TÉRMINO Junho

* Nenhuma condição é cumulativa. O benefício não é válido para matrícula e rematrícula.
Na Graduação, os cursos de Gastronomia, Medicina Veterinária, Música e Odontologia e na Pós-Graduação, os cursos nas áreas
de Educação Física e Odontologia são exclusos de condições promocionais.
A partir do 2° semestre de 2015, o benefício do desconto pela parceria com empresas será válido somente para colaboradores,
associados e respectivos dependentes que fizerem a solicitação no semestre de ingresso.
Após cadastrado, o benefício é válido para o semestre vigente e está sujeito à renovação semestral, mediante apresentação de
documento de comprovação de vínculo com empresa parceira.

Atenciosamente
Educação Corporativa
Tel: (11) 3346-6254 / 3346-6208

