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PORTARIA N. º 03, DE 16 DE JUNHO DE 2020 

Dispõe sobre condições para obtenção de 

desconto família nos cursos de 

Graduação, ofertados na modalidade 

presencial. 

A Diretoria Administrativa da Faculdade Católica Imaculada 

Conceição do Recife – FICR, no uso de suas atribuições estatutárias, 

RESOLVE: 

Art. 1º Conceder aos membros do mesmo núcleo familiar um desconto de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor das mensalidades dos cursos de graduação, 

obedecidas as seguintes condições: 

I. quando um dos membros já é matriculado, o desconto se aplica ao(s) 

outro(s) que esteja(m) ingressando nesta Universidade; 

II. quando duas ou mais pessoas do mesmo núcleo familiar têm a matrícula 

inicial no mesmo momento, o desconto se aplica ao(s) membro(s) que 

obtiver(am) a(s) melhor(es) classificação(ões) no processo seletivo; 

III. o desconto mencionado no caput será mantido enquanto os membros do 

núcleo familiar estiverem matriculados simultaneamente em cursos na 

FICR, observando para tanto o disposto no inciso V desse artigo; 

IV. para fazer jus a este desconto os requerentes deverão, ao início de cada 

semestre, declarar em formulário próprio a relação familiar que embase a 

solicitação de desconto, anexando cópia de documento comprobatório; 

V. o benefício tem duração semestral, podendo a FICR renová-lo, ou não, a 

seu exclusivo juízo. 

§1º. Para fins desta Portaria, fica entendido como núcleo familiar os 

cônjuges/companheiros e seus respectivos filhos. 
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§2º. Os cursos ofertados na modalidade de Educação a Distância não são 

contemplados por esta portaria.  

§3º. O desconto de que trata esta Portaria não pode ser cumulativo com outros 

descontos e promoções oferecidos pela FICR, exceto os descontos por 

pontualidade 

Art. 2º Determinar que a solicitação do desconto família seja protocolada na 

Central de Atendimento até o: 

I. último dia útil do mês de março de cada ano para o 1º semestre letivo; 

II. último dia útil do mês de agosto de cada ano para o 2º semestre letivo. 

Art. 3º Estabelecer que os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

automaticamente quaisquer outros instrumentos que disciplinam a concessão 

dos benefícios. 

 
 

Recife/PE, 16 de junho de 2020. 
 
 

 

                  Rafaella Nobrega 

              Vice-Diretora Administrativa 
 


