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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO – 2017  

   

I – DO CONCEITO   

Art. 1º. Entende-se como Programa de apoio financeiro, a concessão de descontos, em 

virtude da situação financeira momentânea do aluno, de até 40% (quarenta por cento) 

sobre as mensalidades da FITO, em todos os cursos por ela mantidos.   

   

II – DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO   

Art. 2º. A concessão do Programa de apoio financeiro, somente poderá ocorrer com a 

observância acumulada dos seguintes requisitos:   

I - É vedada a concessão do Programa de apoio financeiro para o aluno ingressante na 

FITO, assim considerado aquele que cursa seu primeiro ano como estudante da   

FITO, seja no ensino fundamental, médio, médio - técnico ou superior;   

II - O aluno não pode ter débito anterior com a FITO;   

III - O aluno não pode ter ficado retido no ano anterior ou estar cursando somente 

disciplinas em dependência;   

IV - O aluno não pode ser contemplado com qualquer outro desconto concedido pela    

FITO, por Convênio ou qualquer outro motivo;   

V - O aluno deverá comprovar renda máxima do grupo familiar de até um (1) salário 

mínimo per capita.   

Parágrafo único. Entende-se como grupo familiar o conjunto de pessoas que vivem sob 

o mesmo teto, a economia é mantida pela contribuição de seus integrantes, de acordo 

com o art. 16 da Lei nº. 8.213/91;   

VI - Apenas um aluno por família poderá ser beneficiado com o Programa de apoio 

financeiro;  
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VII - O aluno não poderá ser contemplado com o Programa de apoio financeiro em 

mais de um curso, no mesmo ano.   

Art. 3º. O requerimento será avaliado pela Comissão de Bolsas, que determinará o 

percentual de desconto concedido, submetendo-o à aprovação do Conselho Diretor da 

Fundação Instituto Tecnológico de Osasco.   

   

III – DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO   

Art. 4º. Para a manutenção, pelo ano/semestre letivo, dos benefícios do Programa de 

apoio financeiro, o aluno deverá respeitar, cumulativamente, e sob pena da perda do 

desconto oferecido, os seguintes requisitos:    

I - O aluno não poderá atrasar o pagamento de duas ou mais mensalidades, por 

qualquer motivo;   

II - Ter assiduidade de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das aulas ofertadas, 

em todas as disciplinas;   

III - Ter rendimento escolar:   

Nas escolas de Educação Básica: igual ou superior a 6,0 (seis) em todas as disciplinas, ao 

término de cada um dos trimestres letivos;   

IV- Demonstrar respeito ao Regimento Interno da Instituição, bem como ao corpo 

docente e discente;   

V - Assinar o Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  
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IV DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS   

Art. 5º. O formulário do Programa de apoio financeiro estará disponível exclusivamente 

no site fito.edu.br. 

Parágrafo Único. É de inteira responsabilidade do Aluno ou responsável o cumprimento 

dos prazos e procedimentos definidos para o requerimento do Programa de apoio 

financeiro, restando certo que, em nenhuma hipótese, serão concedidas prorrogações 

de prazo.   

Art. 6º Devem acompanhar o Formulário de Requerimento do Programa de apoio 

financeiro, os seguintes documentos:   

I - Cópia dos boletos de pagamento das mensalidades do ano letivo e, caso exista 

acordo com o Setor de Negociações da FITO, deve ser anexado, também, cópia do 

instrumento de acordo e a comprovação do pagamento das parcelas a ele referente;   

II - Cópia dos comprovantes de pagamento, nos últimos 3 (três) meses, das despesas 

com moradia (aluguel, financiamento, água, luz telefone, internet, etc...);   

III - Cópia da Carteira Profissional (página de identificação – frente e verso e página do 

último contrato de trabalho) de todos os residentes no mesmo endereço do 

requerente;   

IV - Cópia do RG e CPF do aluno e do responsável;   

V - Cópia do último comprovante de renda (holerite, contracheque ou similar) de todos 

os membros do grupo familiar, mesmo para estagiários (declaração do valor de bolsa 

mensal emitida pela Concedente de estágio);   

VI - Cópia do Contrato Social e comprovante de pró-labore, no caso de proprietário de 

empresa;   

VII - Cópia da Ficha de empresário individual se for o caso;   

VIII - Se autônomo, cópia da inscrição no cadastro de Contribuintes Mobiliários;   
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IX - Se cooperado, cópia do termo de adesão à cooperativa;   

X - Se aposentado ou pensionista, cópia do último comprovante trimestral do 

benefício ou declaração anual do INSS;   

XI - Cópia do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho para as pessoas do grupo 

familiar que ficaram desempregadas nos últimos 12(doze) meses;   

XII - Cópia da declaração do imposto de renda do último exercício de todas as pessoas 

do Grupo familiar, declarantes ou isentos (todas as páginas, inclusive comprovante 

de entrega);   

XIII - Cópia da Certidão de óbito, no caso de falecimento de pai, mãe, filho, cônjuge ou 

responsável;   

XIV - Em caso de trabalho informal, apresentar declaração de próprio punho contendo 

dados pessoais, tipo de atividade exercida, endereço e renda média mensal;   

XV - Se no grupo familiar existir pessoa com quadro grave de doença crônica ou 

recebendo benefício – acidente de trabalho, deverá apresentar declaração médica 

atestando a condição e cópia do último comprovante trimestral do benefício ou 

declaração anual do INSS;   

XVI - Se no grupo familiar existir pessoa recebendo benefício de seguro-desemprego, 

deverá apresentar comprovante do recebimento junto à Caixa Econômica Federal;    

XVII - Caso o requerente habite imóvel cedido gratuitamente por outro, deverá 

apresentar declaração de cessão do imóvel firmada pelo cedente;   

XVIII - Em qualquer caso, declaração de próprio punho, firmada pelo requerente, 

confirmando que as declarações lançadas são verídicas e que as cópias de 

documentos e declarações juntadas são autenticas, sob sua responsabilidade 

pessoal.   

Art. 7º. O Formulário, devidamente preenchido e acompanhado de todos os 

documentos necessários ao requerimento, deverá ser entregue no setor de Protocolo 

da FITO, localizado na Rua Camélia, 26 –Jardim das Flores – Osasco – SP, das 9h às 18h.   
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Unidade I - DIA 01/12/2016 até 12/12/2016   

Unidade II - DIA 01/12/2016 até 12/12/2016   

  

 Art. 8º. Não serão aceitos requerimentos encaminhados por qualquer outro meio que 

não o especificado neste documento.   

Art. 9º. Todos os documentos necessários à comprovação do alegado deverão ser 

encaminhados juntamente com o Formulário de requerimento, no setor de protocolo 

da FITO sendo certo que, não serão aceitos, posteriormente, juntada de outros 

documentos.    

   

V- DA COMISSÃO DE BOLSAS   

Art. 10. Compete à Comissão de Bolsa a avaliação e a decisão final acerca da concessão 

do Programa de apoio financeiro e do percentual, porventura deferido e, que será 

submetido à apreciação do Conselho Diretor da FITO para aprovação.   

Art. 11. A Comissão de Bolsa é composta por representantes do Conselho Diretor e da  

Administração da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, totalizando cinco 

membros:   

a) Um representante da Secretaria Municipal de educação de Osasco;   

b) Um representante da SEPLAG;   

c) Um representante da Câmara municipal;   

d) Um representante dos funcionários da Fundação;   

e) Um representante do administrativo da FITO.   
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VI – DA AVALIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE BOLSA   

Art. 12. Os requerimentos do Programa de apoio financeiro serão avaliados pela 

Comissão de Bolsa da FITO Observando os seguintes requisitos:   

I - Análise da documentação solicitada;   

II - Rendimento escolar pregresso do aluno;   

III -  Renda e despesas do grupo familiar;    

IV - Número de membros do grupo familiar incluindo o candidato;   

V - Condições de moradia (própria, cedida, alugada, financiada);   

VI - Despesas com doenças-crônicas ou deficiência no grupo familiar inclusive do aluno;    

VII - Despesas com transporte;   

VIII - Veículo do grupo familiar;   

IX - Desemprego no grupo familiar;   

X - Grau de instrução dos membros do grupo familiar e quantos estudam, sem bolsa, 

em Instituição particular de ensino remunerada;   

XI - Histórico do aluno na FITO, inclusive se já foi bolsista;   

§ 1º Para avaliação do requerimento do Programa de apoio financeiro, a Comissão de 

Bolsa poderá convocar o requerente a qualquer momento, para entrevista individual;   

§ 2º Poderá ser realizada visita domiciliar, no endereço declinado pelo requerente do 

Programa de apoio financeiro, sem prévio aviso, para comprovação da veracidade das 

informações prestadas.    
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VII - DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO REQUERIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO 

FINANCEIRO   

Art. 13. Após a avaliação do requerimento do Programa de apoio financeiro pela 

Comissão de Bolsa e da aprovação do desconto pelo Conselho Diretor da FITO, o 

requerente poderá verificar o resultado através site fito.edu.br, sendo que o percentual 

concedido será comunicado pessoalmente para cada contemplado.    

   

VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS   

Art. 14. Os descontos oferecidos pela concessão do Programa de apoio financeiro não 

são aplicáveis ao pagamento da matricula ou rematrícula, restando certo que 

aproveitam as parcelas da anuidade compreendidas entre fevereiro e novembro, no 

mesmo ano letivo;   

Art. 15. O Programa de apoio financeiro é concedida mediante a aplicação desse 

regulamento e por mera liberdade da FITO, não constituindo direito adquirido do 

aluno/responsável e, por assim se conceituar, poderá ser objeto de revogação, a 

qualquer tempo, total ou parcial, de forma individual ou coletiva quando verificada 

ofensa relativa ao item três – requisitos para manutenção do Programa de apoio 

financeiro, ou também, por decisão da Comissão de Bolsas, aprovada pelo Conselho 

Diretor da FITO.   

Art. 16. O Programa de apoio financeiro visa atender situação de dificuldade econômica 

momentânea do aluno e de sua família e, por isso, não será aproveitada 

automaticamente no ano posterior ao de sua concessão, devendo o aluno fazer, se caso, 

no ano seguinte, novo requerimento de concessão, que será avaliado e decidido 

consoante o regulamento vigente.   

Art. 17. Todo processo de requerimento, avaliação, resultado e eventual concessão do 

Programa de apoio financeiro deverá tramitar em sigilo.   

   

  

DIRETOR ADMINISTRATIVO   

   


