
REGULAMENTO PARA ALUNOS DA FAEL DA CAMPANHA “A SUA FACULDADE PARCEIRA – 

PROTEÇÃO EDUCACIONAL” 

 

“A SUA FACULDADE PARCEIRA – PROTEÇÃO EDUCACIONAL”, trata-se de uma campanha de 

incentivo aos alunos para que prossigam com seus estudos na Faculdade Educacional da Lapa – 

FAEL, localizada na Rodovia Deputado Olívio Belich, km 30, PR 427 – Lapa-PR, de forma que esta 

Faculdade concederá a determinados alunos o benefício descrito neste Regulamento. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO 

1.1 A presente campanha trata-se de benefício de Proteção Educacional, através do qual o 

ALUNO ou, o responsável financeiro, quando for o caso, que preencher todos os requisitos 

listados neste regulamento, terá garantido o pagamento de até 6 (seis) mensalidades regulares, 

não vencidas, a partir da efetiva comprovação de um mês de desemprego involuntário, excluídas 

parcelas de dívidas renegociadas e saldo devedor. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PARTICIPAÇÃO  

2.1 Será considerado participante o aluno da FAEL (ou seu responsável financeiro, nas 

questões a ele aplicáveis) que preencher todas as seguintes condições: 

I. Estar regularmente matriculado nas modalidades graduação ou pós-
graduação no semestre vigente na FAEL; 

II. Apresentar, no momento de solicitação do benefício, os documentos de 
comprovação de vínculo formal de emprego, bem como demais 
documentos e formulários obrigatórios, preenchidos e assinados, conforme 
previsto no check list do ANEXO 1; 

III. Estar com a documentação obrigatória para matrícula totalmente entregues 
à FAEL; 

IV. Estar com os dados de cadastro de aluno completamente atualizado junto 
aos sistemas da FAEL. Isto é, CPF, RG, e-mail, endereço residencial, telefone 
celular válido entre outros dados obrigatórios da ficha do aluno; 

V. Estar adimplente com a instituição para as mensalidades regulares e 
eventuais acordos financeiros. 

 
 
2.2 Não serão considerados participantes o aluno ou responsável financeiro que se 
enquadrem em alguma das condições abaixo: 
 

I. Exerça sua função remunerada como empresário, autônomo, funcionários 
públicos, cargo comissionado, emprego temporário ou com prazo 
determinado; 

II. Estiver cumprindo aviso prévio; 
III. Seja aluno do sistema PROUNI 100% de bolsa, funcionários da FAEL, 

Funcionários de Polos Parceiros da FAEL e bolsistas 100% de qualquer 
categoria ou convênio; 



IV. Sejam aposentados, ou que venham a se aposentar no decorrer de vigência 
da campanha por tempo de serviço ou invalidez, sejam pensionistas ou 
profissionais liberais; 

V. Se o desemprego ocorreu em data anterior à 25/05/2016; 
VI. Se o desemprego ocorreu por demissão voluntária através de plano interno 

de incentivo ou por pedido de demissão sem incentivo; 
VII. Ausência de preenchimento de todos os requisitos constantes neste 

regulamento; 
VIII. Estejam contratados em CLT por um período menor que 12 meses. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO BENEFÍCIO E CONDIÇÕES 

3.1 Participarão desta campanha apenas os alunos ou responsáveis financeiros indicados no 

Contrato que mantenham vínculo empregatício com o mesmo empregador há pelo menos 12 

meses, com carteira de trabalho assinada. Além disso, o aluno/responsável financeiro, não 

poderá contrair novo vínculo empregatício antes de decorridos 30 (trinta) dias da data da 

demissão, tendo este período de espera para a solicitação do direito; 

3.1.1 Caso o aluno entre em contato com a instituição e certifique-se de que sua documentação 

não estava completa junto à FAEL, terá estes mesmos 30 (trinta) dias para regularizar sua 

situação. 

3.2 O aluno terá até 60 (sessenta) dias da data da demissão para a solicitação do seu benefício 

junto à FAEL;  

3.3 O benefício corresponde à cobertura de até 6 (seis) mensalidades não vencidas a partir da 

efetiva comprovação de desemprego involuntário (não motivado por justa causa), cujo vínculo 

empregatício tenha sido regularmente comprovado no momento de solicitação do benefício, 

nos termos da cláusula segunda; 

3.4 O termo inicial para a concessão do benefício será unicamente a partir do último dia de 

trabalho, se houver aviso prévio, diante à comprovação da rescisão homologada e a página 

assinada da Carteira de Trabalho, independente do dia do mês que ocorra a homologação da 

rescisão. Respeitado o prazo para solicitação do benefício previsto nas condições deste 

Regulamento; 

3.5 O benefício estipulado neste Regulamento valerá apenas para os casos em que a data do 

efetivo desemprego ocorrer a partir de 25/05/2016. O termo final desta primeira campanha é 

22/08/2016; 

3.6 Entende-se por perda de emprego para efeito de abono das despesas com a educação, o 

desemprego involuntário do respectivo aluno ou responsável financeiro, quando e 

exclusivamente este, durante o prazo de vigência do regulamento, perder o emprego formal, 

conforme as disposições da C.L.T (art. 442 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho); 

3.7 Acrescido ao benefício estão adicionadas a cobertura de morte acidental do responsável 

financeiro quando este não for o próprio aluno; 

3.8 Caso o aluno/responsável financeiro, mesmo tendo efetivamente comprovado os requisitos 

para a concessão do benefício, pague alguma mensalidade, esta não será devolvida, valendo o 



crédito a que o aluno tem direito ao abono de mensalidade subsequente, a partir da efetiva 

resposta positiva da FAEL à solicitação do aluno; 

3.9 Mesmo que após os 6 (seis) meses já custeados por esta proteção o aluno/responsável 

financeiro ainda não estiver empregado, o benefício não será cumulativo, podendo, em caso de 

inadimplência, gerar inscrição em cadastros de restrição ao crédito;  

3.10 A data possível de solicitação do benefício é após 30 (trinta) dias da data da demissão e 

até 60 (sessenta) dias após a data da demissão; 

3.10.1 Se houver alguma fatura a vencer durante os 30 (trinta) dias de carência que o aluno 

deverá aguardar para a solicitação do benefício, esta deverá ser quitada pelo aluno para que 

ele prossiga adimplente e possa garantir o direito ao benefício. 

3.11 Mediante a perda de renda, ou demais ocasiões que caracterizem o direito à proteção, de 

acordo com previsto neste Regulamento, o aluno protegido deverá solicitar o benefício 

exclusivamente à FAEL, conforme as orientações aqui presentes: 

3.11.1 A FAEL deverá receber as documentações necessárias para atendimento do benefício 

via SEDEX por conta do aluno. Para utilizar este serviço, reúna todos os documentos e coloque 

em um envelope aos cuidados do Relacionamento FAEL/Atendimento FAEL, para o endereço 

RODOVIA DEPUTADO OLÍVIO BELICH, KM 30 – PR427 – BOQUEIRÃO – CEP: 83750-000;  

3.11.2 É responsabilidade exclusiva do aluno beneficiado todos os trajetos da documentação de 
comprovação de solicitação do benefício, bem como a documentação, não cabendo a FAEL 
qualquer ônus nem comprovação documental; 

3.11.3 O aluno deverá entrar em contato com o Setor de Atendimento e passar o número 
rastreador do Sedex, para o acompanhamento da documentação. Ao receber a documentação 
a FAEL emitirá ao aluno um protocolo; 

3.12 Os documentos serão avaliados com auxílio jurídico. Se houver a ausência de algum deles 

ou os mesmos sejam identificados como inválidos, falsos, ilegíveis ou qualquer outra causa, 

perderá o direito à participação na campanha, bem como poderá responder por crimes previstos 

em Lei; Caberá a FAEL, a avaliação e julgamento da concessão do benefício com base a 

comprovação documental pelo aluno beneficiado; 

3.13 O aluno beneficiado terá coberto até 6 mensalidades, limitado o número de mensalidades 

pelo prazo final de conclusão do curso. Caso seja reprovado em alguma disciplina, o restante do 

benefício poderá ser utilizado para pagamento dessa disciplina no semestre seguinte, até o 

limite de 6 mensalidades no total; 

3.14 O aluno não poderá solicitar o benefício novamente em intervalo inferior a 12 meses 

contados a partir da última solicitação do benefício, uma vez que, é pré-requisito elementar 

comprar vínculo trabalhista de 12 meses no mesmo emprego para solicitar o benefício; 

3.15 O benefício será válido para todas as matrículas ativas dos alunos que se enquadrarem em 

todos os pré-requisitos deste regulamento; 

3.16 Quando requerido o benefício e este for negado, os valores devidos serão acrescidos de 

multa e encargos previstos no contrato de prestação de serviços educacionais; 

3.17 A proteção é válida a partir do pagamento da primeira mensalidade após o lançamento 

deste regulamento, 01/11/2015, respeitadas as regras previstas neste regulamento. Exceto para 

alunos ingressantes entre 01/11/2015 até 08/01/2016, cujo ingresso com preço promocional 



não tem a cobertura do benefício desta campanha sobre o valor da matrícula, e sim, apenas a 

partir da primeira mensalidade, vencendo em fevereiro de 2016; 

3.18 A forma de utilização do benefício será regida e determinada pela FAEL neste regulamento, 

e em outros documentos eventualmente editados pela FAEL com este objetivo, e divulgados ao 

Aluno, sempre em respeito à legislação aplicável em vigor. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

4.1 Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão esclarecidas e 

analisadas pela instituição e subsidiariamente pela Diretoria da FAEL, que utilizará, além da 

legislação em vigor, seu Regimento Interno, o bom censo e a equidade na solução dos impasses; 

4.2 A concessão do benefício não implicará na concessão de quaisquer outras vantagens ao 

aluno e tão pouco irá anular acordos de cobrança anteriores; 

4.3 Os alunos autorizam, desde já e pelo prazo de 5 anos, a contar do recebimento do Benefício, 

a utilização de seus nomes, textos, imagem e som de voz, em território nacional e em qualquer 

tipo de mídia, que poderá ser eletrônica, digital,  impressa ou alternativa, inclusive e 

especialmente, mas não se limitando a: TV, TV a cabo, cinema, filmes, internet, mídias digitais, 

rádios, fotos, aeronaves, telão, eventos feiras, convenções, material de PDV, endomarketing, 

mídia exterior em gral, (ex.: mobiliário urbano, busdoor, outdoor painel frontlight, etc) painéis 

eletrônicos, relatórios, e peças promocionais, a serem produzidos para campanhas institucionais 

e varejo, matérias jornalísticas e/ou materiais publicitários e informativos, para fins de 

divulgação da campanha e da promoção disposta neste regulamento;  

4.4 A solicitação do benefício implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste 

regulamento; 

4.5 Ainda que a FAEL não exija ou exerça o cumprimento de algum dos termos ou condições 

deste Regulamento, isto não poderá ser interpretado como renúncia a tais direitos podendo vir 

a exercê-los posteriormente, ficando sempre a cargo do aluno beneficiário, a total 

responsabilidade de comprovação ao direito; 

4.6 A FAEL não se responsabiliza por qualquer perda, dano ou prejuízo de qualquer natureza que 

o candidato possa vir a sofrer se este não atender integralmente a este regulamento;  

4.7 Aos participantes que tentarem prejudicar a instituição ou lograr por meio de fraude, em 

qualquer situação, irá automaticamente perder o direito dos benefícios regulamentados neste 

e poderão responder judicialmente pelo fato;  

4.8 A campanha “A SUA FACULDADE PARCEIRA – PROTEÇÃO EDUCACIONAL” para alunos da 

FAEL é baseada exclusivamente no custeio das 6 (seis) mensalidades seguintes à comprovação 

dos requisitos, sem a possibilidade de reversão em qualquer outro tipo de benefício; 

4.9 O custeio da(s) mensalidade(s) será de direito exclusivo ao aluno participante sem a 

possibilidade de transferir este benefício para terceiros e refere-se ao pagamento de 6 (seis) 

mensalidades e não do semestre em si; 

4.10 Não serão abertas exceções de prorrogação dos custeios, além dos 6 (seis) meses 

propostos; 



4.11 O aluno poderá usufruir do benefício mais de uma vez, desde que toda a documentação 

seja comprovada rigorosamente como destacado anteriormente e, respeitado as condições 

previstas em regulamento; 

4.11.1 O benefício da proteção sempre é de direito do responsável financeiro pelas 

mensalidades, oficialmente cadastrado nos sistemas da FAEL. Em hipótese alguma o benefício 

será pago para alunos cujos responsáveis financeiros não estejam declarados na ficha de 

inscrição do aluno; 

4.12 Este regulamento vigorará pelos semestres subsequentes, salvo a hipótese de renovação 

por versão mais recente ou cancelamento do contrato firmado entre a FAEL e a empresa 

seguradora. 

 

ANEXO I 

Check List Perda de Renda 

 

Preparamos para você um Check List com todos os Documentos obrigatórios para solicitação 
do benefício. 

Como dica, para garantir que você está de posse de todos os documentos e evitar atraso na 
liberação do seu benefício, antes de enviar para a FAEL check item a item. 

   

 

1. Check List Impresso 
 
[  ] Imprima este Check List e envie junto com os seus documentos.  
 
 

2. Cópia Autenticada 

  

[   ]  Carteira Profissional envio mensal da cópia autenticada da página Qualificação 
civil. 

 

[   ]  Carteira Profissional envio mensal da cópia autenticada das seguintes páginas: 
Qualificação civil, fotografia, contrato de trabalho, página anterior e posterior ao 
contrato de trabalho. 

 

[   ]  Termo de Rescisão Contratual com a devida homologação e/ou carta do 
empregador atestando o motivo da rescisão, para empregados domésticos que não 
tiverem o Termo de Rescisão Contratual. Na carta deve constar a data da admissão, 
data da demissão e motivo do desligamento. 

 

 

3. Cópia Simples 

  

[   ]  Comprovante do vínculo com o estipulante; 

 

[   ]  Cédula de Identidade, CPF e comprovante de residência do mês do evento do 
Beneficiado. 

 


