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CONDIÇÕES GERAIS DE CONVÊNIO 
 
 
Benefício: 
 
• Desconto de 15% nas mensalidades para funcionários e associados/sindicalizados da 
empresa conveniada e seus dependentes, nos cursos de Ensino Fundamental e Médio 
(CAP), graduação tradicional e tecnológica, MBA e pós-graduação; 
 
• Benefício concedido para filhos e enteados até 24 anos de idade; 
 
• Nos cursos de MBA e Pós-Graduação Lato Sensu, só será assegurada a concessão do 
desconto de 15% sobre as mensalidades dos cursos desenvolvidos sob a 
responsabilidade direta e exclusiva da Universidade Castelo Branca (Pós-Graduação 
UCB), contemplando apenas o funcionário da empresa conveniada. 
 
 
Cobrança: 
 
• Desconto válido apenas para mensalidades, excluída sua aplicação para a aquisição 
de materiais didáticos, matrícula e rematrícula (parcelas de janeiro e julho); 
 
• Desconto válido para pagamento até a data de vencimento; 
 
• Antecipando o pagamento para o 2º dia útil, o aluno receberá mais 5% de desconto; 
 
• O pagamento após a data de vencimento acarretará na perda do direito ao desconto 
no respectivo mês em atraso; 
 
• Os percentuais de desconto não são cumulativos com outros oferecidos (exceto 
transferências e portadores de diploma que são formas de ingresso); 
 
• O benefício será cancelado caso o titular seja desligado da empresa conveniada; 
 
• Todo semestre, o beneficiário da bolsa deverá apresentar a documentação 
solicitada; 
 
• Em caso de rescisão do convênio com a empresa, o desconto será mantido para o 
aluno até o fim do semestre em andamento, voltando ao valor normal no semestre 
seguinte. 
 
 



Documentação: 
 
• Funcionários: Identidade + contracheque (ou declaração) recente; 
 
• Associados: Identidade + declaração da associação/sindicato + comprovante recente 
de quitação de contribuição associativa (recibo ou contracheque); 
 
• Dependentes do funcionário: Identidade do dependente + contracheque (ou 
declaração) recente do titular; 
 
• Dependentes do associado: Identidade do dependente + declaração da 
associação/sindicato do associado + comprovante recente de quitação de contribuição 
associativa (recibo ou contracheque) do associado. 
 
 
 
 
Mais informações no e-mail convenio@castelobranco.br 
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