
 

POLÍTICA DE DESCONTOS 2019 

ESCOLA FIRJAN SESI 

 

Os preços diferenciados seguirão os critérios, conforme serviço por vínculo: 

 

A. Desconto aluno/dependentes SENAI – desconto de 10% sob o valor da mensalidade 
aplicado em todos os cursos do SESI para aluno SENAI e/ou seus dependentes. 
 

B. Desconto Promocional Antecipação de Matrícula – O cliente será beneficiado com 
um desconto de até 30% (desconto por Antecipação/Renovação de matrícula) sob 
o valor da primeira mensalidade, válido para 2019, caso realize a matrícula até o dia 
28/12/2019, conforme abaixo: 
 
o Para as renovações ou matrículas novas realizadas de 1º a 31 de outubro* de 

2018 há possibilidade de duas formas de pagamento: à vista ou parcelado (em 
outubro e janeiro). 
 Opção 1: 20% de desconto no valor da mensalidade de janeiro, parcelado 

em duas vezes: 30% do valor da mensalidade a ser pago no mês de outubro 
de 2018 e 50% a ser pago no mês de janeiro de 2019. 

 Opção 2: 30% de desconto no valor da mensalidade de janeiro para 
pagamento à vista em outubro de 2018.  

o Para a renovação ou matrículas novas no mês de novembro/18, o desconto será 
de 20% e o pagamento deve ser à vista. 

o Para renovação ou matrículas novas no mês de dezembro/18, o desconto será 
de 10% e o pagamento deve ser à vista. 

o O Desconto Promocional também contemplará os clientes EBEP, que poderão 
contar com até 30% de desconto para renovação ou matrículas novas no SENAI. 
Porém, em outubro, valerá apenas a opção de 30% de desconto no valor da 
mensalidade de janeiro para pagamento à vista em outubro de 2018. 
Para a renovação ou matrículas novas no mês de novembro, o desconto será 
de 20% e o pagamento deve ser à vista. 
Para renovação ou matrículas novas no mês de dezembro, o desconto será de 
10% e o pagamento deve ser à vista. 

*A Firjan SESI não cobra taxa de matrícula. O pagamento requerido é a antecipação da primeira 
mensalidade do ano letivo de 2019.  
As vagas de nossos alunos estão garantidas até 31 de outubro de 2018. Após essa data, 
teremos alunos externos se matriculando, o que pode acarretar a lotação da turma a qualquer 
momento.  

 
C. Desconto Irmão – aluno com contrato vigente em educação básica terá o direito de 

beneficiar o seu irmão com um desconto de 10% sob o valor da mensalidade na 
contratação do serviço de educação básica, válido para 2019.  



 

 

D. Desconto por Antecipação Trimestral – O cliente será beneficiado com um desconto 
de 5% sob o valor total do valor do curso, válido para 2019. 
 

E. Desconto por Antecipação Semestral – O cliente será beneficiado com um desconto 
de 10% sob o valor do curso, válido para 2019. 
 

F. Desconto por Antecipação Anual – O cliente será beneficiado com um desconto de 
15% sob o valor total do curso, válido para 2019. 
 
Observações: 

 Os descontos não são acumulativos, na hipótese em que o interessado fizer jus 
à aplicação de dois ou mais descontos, lhe será conferido o direito de escolha 
de um deles ou o de maior percentagem, com exceção do desconto por 
antecipação de matrícula.  
 

 A política de desconto tem vigência anual, não importando em renovação 
automática, podendo ser revogada a qualquer tempo.  
 

 O desconto concedido é pessoal e intransferível.  
 

 O desconto concedido está atrelado à determinada unidade, período e sua 
transferência/modificação pode acarretar em perda do mesmo.  

 
 O desconto concedido não acarreta em crédito de resgate para o 

aluno/responsável sob nenhuma hipótese.  

 
 A inadimplência acarretará na suspensão/extinção do desconto.  

 

 A infringência ao Regimento Escolar poderá acarretar na suspensão/extinção do 
desconto.  

 


