
 

 

 

POLÍTICA DE PREÇOS, CONCESSÃO DE DESCONTOS E BOLSAS DE ESTUDO DA 

EDUCAÇÃO DO SESI PERNAMBUCO 2019 

 

I- INTRODUÇÃO 

O presente documento regulamenta a Política Institucional de Preços, Concessão de 

Descontos e Bolsas de Estudo para os cursos de Educação Básica da Rede Sesi/PE. Esta 

política é a base referencial para todas as Unidades de Negócios que ofertam os 

serviços de Educação. 

II- OBJETIVO 

Orientar os procedimentos para matrícula de 2019, concessão de descontos e de 

bolsas de estudo para os clientes/estudantes, do Sistema Indústria e da Comunidade 

em geral. 

III- OFERTA/VALORES DE SERVIÇOS EM 2019 

Os valores referentes à prestação dos serviços educacionais do Sesi para 2019 (Ensino 

Fundamental, Médio e EJA) estarão disponíveis no Portal de Arquivos na pasta DIOPE 

– Tabela de Preços Educação Básica 2019. Esses valores devem ser praticados por 

todas as Unidades de Negócios que ofertam Educação Básica. 

OBSERVAÇÃO: 

Não existe obrigatoriedade por lei de exposição pública da tabela de preços e da 

política de concessão de descontos e de bolsas de estudo. 

 

IV- MATRÍCULA 

Para 2019 estaremos priorizando as novas matrículas para:  

 Alunos dependentes do trabalhador da indústria; 



 Alunos dependentes de colaboradores do Sistema FIEPE, Sindicatos e Empresas 

associadas ao CIEPE; 

 Alunos remanescentes;  

 Alunos da comunidade. 

No processo de preencher as matrículas novas, as unidades precisam levar em 

consideração a meta que foi informada no SMD, durante o processo de Planejamento 

de 2019, em relação ao número de alunos dependentes de Trabalhadores da Indústria. 

Orientações Financeiras 

1. O reembolso da matrícula paga pelo responsável só ocorrerá quando a 

desistência for solicitada antes da prestação do serviço (início das aulas). Nesse 

caso, será retido um percentual referente à taxa administrativa conforme tabela 

abaixo: 

30 dias ou mais 

antes do início das 

aulas 

De 29 a 10 dias 

antes do início das 

aulas 

Menos de 10 dias 

antes do início das 

aulas 

10% do valor pago 25% do valor pago 50% do valor pago 

 

2. Na relação dos documentos para matrícula dos novos estudantes devem ser 

incluídos:  

 Declaração de quitação anual de débitos da escola anterior com 

assinatura do representante da instituição, carimbo (legível) de 

identificação que possibilite a conferência; 

 Exame com tipo sanguíneo e fator Rh para os alunos do ensino 

fundamental. 

3. As matrículas e os pagamentos referentes às anuidades/mensalidades de 2019 

deverão ser lançadas exclusivamente no Sistema de Gestão Escolar (SGE). 



4. O pagamento do valor referente à matrícula de 2019 pode ser efetuado ainda 

em 2018, ou até 30/01/2019, se houver vaga disponível. Os boletos 

subsequentes, referentes às mensalidades dos meses de fevereiro a dezembro 

de 2019 devem ser gerados mensalmente. 

ATENÇÃO: no ato de matricular o aluno, seja antigo ou novato, é obrigatório consultar 

primeiramente a Guia Prático para Cadastramento de Usuário (DIN–003) para 

estabelecer a categoria do aluno e no caso de Dependentes de Trabalhadores da 

Indústria, consultar o CNPJ da empresa (na intranet da Fiepe) e a Política de Desconto 

do Sistema FIEPE para determinar se o aluno tem direito aos descontos concedidos 

pelo Sistema Fiepe.  A situação de dependência deverá ser apurada conforme os 

critérios estabelecidos no DIN-003 e uma vez que for estabelecido que o aluno é 

Dependente de Trabalhador da Indústria ele terá o direito aos descontos previstos 

para a empresa onde seu responsável está vinculado.   

V -    RESERVA DE MATRÍCULA/ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA –  

                                    ALUNOS REMANESCENTE 

No período de 15 de setembro a 30 de novembro de 2018, todos os alunos que 

estudam no Sesi, poderão fazer sua reserva de matrícula para 2019, independente de 

nível de ensino, direto na unidade em que o aluno estuda. 

A taxa para reserva de matrícula é de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser paga em 

espécie ou em cartão de débito na unidade através do SGE. 

Essa taxa será deduzida do valor total da 1ª mensalidade no ato da efetivação da 

matrícula até o dia 04/01/2019. Depois dessa data a vaga do aluno será disponibilizada 

para novos alunos. 

O aluno que pagar a taxa e não comparecer para efetivação da matrícula, terá o valor 

retido a título de taxa administrativa. 



Atenção:  as vagas não reservadas no período acima, ficarão disponíveis para alunos 

novatos. Caso um aluno veterano (remanescente) queira renovar sua matrícula após 

esse período, dependerá da disponibilidade de vaga no ano/série.  

ATENÇÃO: No caso da Unidade de Caruaru o aluno concluinte do ensino fundamental 

(9º ano) da nossa escola, que progredir para a 1ª série do Ensino Médio será 

considerado “aluno remanescente”. Verificar a tabela de preços referente a esse 

nível de ensino. 

    VI   MATRÍCULA - ALUNOS NOVATOS 

 Na relação dos documentos para matrícula dos novos estudantes devem ser 

incluídos:  

 Declaração de quitação anual de débitos da escola anterior com 

assinatura do representante da instituição, carimbo legível de 

identificação que possibilite a conferência; 

 Exame com tipo sanguíneo e fator Rh para os alunos do ensino 

fundamental. 

 Para Alunos NOVOS dependentes da INDÚSTRIA será aplicada uma Avaliação de 

Língua Portuguesa e Matemática, conforme ano/série, sem cobrança de taxa, 

para conhecimento do de perfil do aluno, podendo ser classificatória nos casos 

onde o número de vagas disponíveis é inferior a demanda.  

 Para os novos alunos da comunidade e de acordo com a demanda, deverá ser 

aplicado um teste seletivo das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

A taxa será de R$ 15,00 paga em espécie ou no cartão de débito através do 

Sistema de Gestão Escolar – SGE. Em caso de desistência antes de realizar o 

teste, o valor da taxa será retido referente à taxa administrativa.  

 A efetivação dessas matrículas refere-se às vagas planejadas para 2019.  

 A prioridade das vagas será para o dependente da indústria.    



 A Unidade que tiver demanda superior à oferta de vagas deverá distribuir as 

vagas utilizando os seguintes critérios para o dependente da indústria: 

  Dependente de trabalhador da Indústria sindicalizada; 

 Dependente de trabalhador da Indústria contribuinte; 

 Faixa etária para o ano/série; 

 

 Para alunos novos da comunidade e os da indústria (que não conseguiram vaga 

no período de 01/10/2018 a 30/11/2018), a partir do dia 05/12/2018 será 

liberada o preenchimento das vagas remanescentes dos alunos que não fizeram 

reserva da sua matrícula. Não há Taxa de Reserva de Matrícula para estes casos 

(novos alunos). 

        VII -  CONCESSÃO DE DESCONTOS - COMUNIDADE 

Para aluno da categoria Comunidade não há aplicação de desconto no pagamento da 

primeira parcela (matrícula). 

Os descontos ofertados e possíveis de serem concedidos para alunos dependentes e 

comunidade, seguem os critérios abaixo mencionados: 

 ANUIDADE: a anuidade consiste no pagamento de 11 parcelas, já que, a primeira 

parcela foi paga no momento da matrícula.  

 Pagamento da anuidade em espécie ou cartão de débito: concessão de 

desconto de 10%;  

 Pagamento da anuidade no cartão de crédito: pagamento pode ser 

parcelado em até 10 vezes e o Sesi fará concessão de desconto de 5% ao aluno; 

 Desconto na Mensalidade para irmãos: a partir do segundo filho, o Sesi fará 

concessão de desconto de 5% por aluno; 

 Desconto nas Mensalidades pagas até o vencimento: mensalidade escolar paga 

através de boleto bancário até o dia 10 de cada mês, será atribuído o desconto de 

5% para cursos de Educação Básica nos níveis do Ensino Fundamental, do Ensino 



Médio e da Educação de Jovens e Adultos. Quando o dia 10 coincidir com sábado, 

domingo ou feriado, a transferência do pagamento será para o próximo dia útil.  

 Até a data do vencimento (10 de cada mês) cada boleto da mensalidade terá um 

desconto de 5%. Após essa data, perde-se o desconto da bolsa pontualidade e 

acrescentam-se juros e mora sobre o valor do boleto. Após o vencimento da 

mensalidade, isto é, no primeiro dia útil imediatamente posterior a data do 

pagamento, incidirá multa de 2% (dois por cento), além de juros de mora no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês.  

VIII -    CONCESSÃO DE DESCONTOS – Política do SISTEMA FIEPE  

Conforme o documento Acordo de Cooperação Técnica e Financeira do Sistema FIEPE, 

o qual formaliza a política de desconto entre as entidades do Sistema e as indústrias 

do Estado, orientamos que antes de matricular o estudante dependente do 

trabalhador da indústria, considerar: 

a. O benefício será estendido também para os colaboradores das instituições 
beneficiárias, bem como aos seus familiares - cônjuge, companheiro (a), 
mãe, pai, filho (a) e enteado (a), cuja percepção estará condicionada a 
apresentação dos documentos comprobatórios descritos no item 1.6.2 da 
“Política de Descontos”; documentação comprobatória: 

 Titular: carteira de trabalho, contracheque ou pró-labore (esta 

documentação também deverá ser apresentada no caso de uso do 

benefício por familiares do titular). 

 Cônjuge: certidão de casamento ou de união estável 

 Filhos: certidão de nascimento, RG, CNH ou declaração de Imposto 

de Renda do titular. 

 Enteado: guarda ou tutela; ou ainda declaração de    Imposto de 

Renda do titular com inscrição do enteado na condição de 

dependente, mais certidão de casamento do titular com seu 

cônjuge ou união estável. 

 Dependentes conforme o DIN-003: a documentação exigida no DIN.   

 



b. Para fazer jus ao benefício objeto do presente ACORDO, o beneficiário 
deverá, no ato da assinatura do contrato de prestação de serviços, estar 
adimplente com qualquer obrigação assumida perante qualquer das 
entidades signatárias ou aos sindicatos patronais envolvidos, se for o caso; 

 

Serão aplicáveis os seguintes descontos na mensalidade: 

10% à Indústria contribuinte;  

20% à Empresa associada ao CIEPE; 

20% à Indústria associada a Sindicato filiado à FIEPE;  

20% aos Sindicatos filiados à FIEPE; 

20% às Entidades do Sistema FIEPE; 

Não haverá concessão de descontos integrados (cumulativos) em situações distintas 

das previstas na “Política de Descontos”; 

 

Para alunos contemplados na Política de Descontos do Sistema FIEPE, os descontos 

são aplicáveis na 1º parcela (Matrícula) e em todas as mensalidades. 

 ANUIDADE: a anuidade consiste no pagamento de 11 parcelas, já que, a primeira 

parcela foi paga no momento da matrícula.  

Mensalidade 

Até a data do vencimento (10 de cada mês) cada boleto da mensalidade terá um 

desconto de 5%. Após essa data, perde-se o desconto da bolsa pontualidade e 

acrescentam-se juros e mora sobre o valor do boleto. Após o vencimento da 

mensalidade, isto é, no primeiro dia útil imediatamente posterior a data do 

pagamento, incidirá multa de 2% (dois por cento), além de juros de mora no percentual 

de 1% (um por cento) ao mês.  

Regra Geral: O Gestor da Unidade não tem autorização para cancelar juros e multas 

geradas por falta de pagamento após a data do vencimento.  

Não serão aceitos cheques em nenhuma das concessões acima. 



Fica a cargo da Superintendência/Diretoria o deferimento aos pedidos de descontos 

que não estejam aqui mencionados. 

 

IX – Matrícula para EJA 

Os estudantes matriculados na EJA presencial e na Nova EJA que sejam trabalhadores 

da indústria ou seus dependentes, serão beneficiários da GRATUIDADE 

REGULAMENTAR com auto declaração de baixa renda.   

 

 

X -   CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO INTEGRAL – Exclusivo para o EBEP  

O processo de concessão de bolsas de estudo integral (Alunos do Programa EBEP) terá 

como acordo entre as partes interessadas um Termo de Compromisso/Responsabilidade de 

Concessão, que deverá ser assinado pelo representante legal/financeiro do estudante no 

ato da matrícula, juntamente com a documentação exigida pela Unidade de Educação para 

a qual se destina. 

O Termo de Compromisso/Responsabilidade é o documento emitido pela UNIEDUC, pelo 

qual o estudante e seu representante legal/financeiro terá ciência das condições de 

permanência da bolsa durante o ano letivo. ATENÇÃO: Por ser o público alvo dependente 

da indústria recomendamos consultar as orientações do DIN – 003 - Guia Prático Para 

Cadastro de Usuário (Portal de Arquivos) antes de iniciar cadastro. 



XI -   TABELA DE PREÇOS DAS ESCOLAS DO SESI 

TABELA 2019 - PARA A COMUNIDADE E TRABALHADOR DA INDÚSTRIA    

   
     

UNIDADES 

ENSINO FUNDAMENTAL – 2019    

COMUNIDADE INDÚSTRIA - DESCONTO - SISTEMA FIEPE    

REMANESCENTES 
E 

MATRICULADOS 
2017 

REMANESCENTES 
E MATRICULADOS 

2018 

Indústria não sindicalizada 
e não contribuinte ou de 

outros Estados 

DESCONTO 10%  
Indústria contribuinte 
estabelecida em PE  

 
DESCONTO 20% Empresa associada 

ao CIEPE/Indústria associada a 
sindicato filiado à FIEPE/Sindicato 

filiado à FIEPE/Entidades do Sistema 
FIEPE     

ARARIPINA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 112,00 R$ 100,00 R$ 90,00    

BELO JARDIM N/A N/A R$ 112,00 R$ 100,00 R$ 90,00    

ESCADA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 112,00 R$ 100,00 R$ 90,00    

GOIANA R$ 385,00 R$ 385,00 R$ 144,00 R$ 130,00 R$ 115,00    

MORENO R$ 385,00 R$ 385,00 R$ 144,00 R$ 130,00 R$ 115,00    

PAULISTA R$ 385,00 R$ 385,00 R$ 144,00 R$ 130,00 R$ 115,00    

CABO R$ 385,00 R$ 385,00 R$ 144,00 R$ 130,00 R$ 115,00    

CAMARAGIBE R$ 385,00 R$ 385,00 R$ 144,00 R$ 130,00 R$ 115,00    

CARUARU R$ 385,00 R$ 520,00 R$ 157,00 R$ 140,00 R$ 125,00    

IBURA R$ 385,00 R$ 385,00 R$ 144,00 R$ 130,00 R$ 115,00    

PETROLINA R$ 385,00 R$ 385,00 R$ 144,00 R$ 130,00 R$ 115,00    

VASCO DA GAMA R$ 385,00 R$ 385,00 R$ 144,00 R$ 130,00 R$ 115,00    
  
 
 
    



 

     

UNIDADES 

ENSINO MÉDIO – 2019    

COMUNIDADE INDÚSTRIA - DESCONTO - SISTEMA FIEPE    

REMANESCENTES 
E 

MATRICULADOS 
2017 

REMANESCENTES 
E MATRICULADOS 

2018 

Indústria não sindicalizada 
e não contribuinte ou de 

outros Estados 

DESCONTO 10%  
Indústria contribuinte 
estabelecida em PE 

 
DESCONTO 20% Empresa associada 

ao CIEPE/Indústria associada a 
sindicato filiado à FIEPE/Sindicato 

filiado à FIEPE/Entidades do Sistema 
FIEPE 

   
ARARIPINA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 112,00 R$ 100,00 R$ 90,00    
ESCADA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 112,00 R$ 100,00 R$ 90,00    
GOIANA R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 157,00 R$ 140,00 R$ 125,00    
MORENO R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 157,00 R$ 140,00 R$ 125,00     

PAULISTA R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 157,00 R$ 140,00 R$ 125,00    
CABO R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 157,00 R$ 140,00 R$ 125,00    
CAMARAGIBE R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 157,00 R$ 140,00 R$ 125,00    
CARUARU R$ 440,00 R$ 520,00 R$ 157,00 R$ 140,00 R$ 125,00    
IBURA R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 157,00 R$ 140,00 R$ 125,00    
PETROLINA R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 157,00 R$ 140,00 R$ 125,00    
VASCO DA GAMA R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 157,00 R$ 140,00 R$ 125,00    
OBS.: EBEP - Ensino Médio gratuito para dependentes do trabalhador da indústria, dependentes do colaborador do Sistema FIEPE - Gratuidade regulamentar - Autodeclararão 
de baixa renda.     

 
 
 
 
 
 
 
    



  

TABELA 2018 - PARA A COMUNIDADE E TRABALHADOR DA INDÚSTRIA    
 

   
     

EJA - MENSALIDADES – 2019    

NÍVEL DE ENSINO 

COMUNIDADE INDÚSTRIA - DESCONTO - SISTEMA FIEPE    

TODOS 
Indústria não contribuinte, não sindicalizada e 

de outros Estados) 

DESCONTO 10%  
Indústria contribuinte 
estabelecida em PE 

 
DESCONTO 20% Empresa associada 

ao CIEPE/Indústria associada a 
sindicato filiado à FIEPE/Sindicato 

filiado à FIEPE/Entidades do Sistema 
FIEPE 

   

EJA - 1ª a 4ª 174,00 95,00 85,00 75,00    
EJA - 5ª a 8ª 174,00 95,00 85,00 75,00    
EJA - Ensino Médio 174,00 95,00 85,00 75,00    

    

    
     

TAXAS    

Nome do Procedimento 
COMUNIDADE INDÚSTRIA    

TODAS AS UNIDADES TODAS AS UNIDADES    
Taxa Simulado A combinar A combinar    
Taxa de Atividades Pedagógicas - EJA Anos Iniciais A combinar A combinar    
Taxa de Atividades Pedagógicas - EJA Anos Finais A combinar A combinar    
Taxa de Atividades Pedagógicas - EJA Ens. Médio A combinar A combinar    
Taxa de Atividades Pedagógicas - Ens. Fund. A combinar A combinar    
Taxa de Atividades Pedagógicas - Ens. Médio A combinar A combinar    
2º Via Declarações Eja Ens.Fund. Anos Iniciais 20,00 15,50    
2º Via Declarações Eja Ensino. Fund. Anos Finais 20,00 15,50    
2º Via Declarações Eja Ensino Médio 20,00 15,50    



2º Via Declarações Ensino Fundamental     20,00 15,50    
2º Via Declarações Ensino Médio 20,00 15,50    
2º Via Certificado de Conclusão - Ensino Fundamental 20,00 15,50    
2º Via Certificado de Conclusão- Ensino Médio 20,00       
2º Via Certificado de Conclusão - EJA - Ens. Fund. 20,00 15,50    
2º Via Certificado de Conclusão - EJA Ens. Médio 20,00 15,50    
Taxa de inscrição Pré ENEM A combinar A combinar    
Taxa de jogos Interclasse A combinar A combinar    
Taxa Restituição A combinar A combinar    
Solicitação de Trancamento de Matricula - EJA Anos Iniciais 22,00 15,50    
Solicitação de Trancamento de Matricula EJA Anos Finais 22,00 15,50    
Solicitação de Trancamento de Matricula EJA Ens. Médio 22,00 15,50    
Taxa 2º Chamada de Prova EJA Anos Iniciais 22,00 15,50    
Taxa 2º Chamada de Prova EJA Anos Finais 22,00 15,50    
Taxa 2º Chamada de Prova EJA Ens. Médio 22,00 15,50    
Taxa 2º Chamada de Prova Ens. Fundamental 22,00 15,50    
Taxa 2º Chamada de Prova Ens. Médio 22,00 15,50    
Taxa processo Seletivo Ens. Fund 16,50 0,00    
Taxa processo Seletivo Ens. Médio 16,50 0,00    
Taxa Inscrição EBEP/Ensino Médio A combinar A combinar    

  



   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 


