
 
 

 

 

 

 
 

                                                                                     Portaria DIREG nº 8, de 21 de dezembro de 2016. 
 

 
 
 
 

Considerando o disposto na Portaria Normativa MEC/GM nº 2, de 01 de 

fevereiro de 2012, e a Portaria MEC/SES nº 87, de 03 de abril de 2012, que 

determinam a divulgação dos valores das mensalidades e da política de descontos 

das instituições de ensino que participam do PROUNI e do FIES, 

 

A DIRETORIA-GERAL DO IMES – INSTITUTO METROPOLITANO DE 

ENSINO SUPERIOR, no uso de suas atribuições, divulga as normas e critérios para a 

concessão de bolsas e descontos nas mensalidades do curso de medicina e 

 

RESOLVE: 
 

 

Art. 1º Ficam consolidados os valores das semestralidades do 1º semestre 

de 2017 do Curso de Graduação em Medicina do IMES, sediado na Rua João Patrício 

Araújo, nº 179, Bairro Veneza I, CEP 35.164-251, em Ipatinga – MG: 

 

Fase Valor da Semestralidade 

1ª R$ 41.910,00 

2ª R$ 41.340,00 

3ª R$ 41.340,00 

4ª R$ 38.076,00 

5ª R$ 38.076,00 

6ª R$ 37.038,00 

7ª R$ 37.038,00 

8ª R$ 36.024,00 

9ª R$ 36.024,00 

10ª R$ 34.716,00 

11ª R$ 34.716,00 

12ª R$ 33.246,00 



 
 

 

 

 

Art. 2º Fica definida a política de bolsas e descontos oferecidos aos alunos 

regularmente matriculados no IMES, a saber: Bolsa SINPRO/MG, Bolsa SAAENE/MG 

e Descontos Para Membros do Mesmo Grupo Familiar. 

 

Art. 3º Bolsa SINPRO/MG é a bolsa decorrente de Convenção Coletiva de 

Trabalho celebrada entre o SINPRO/MG - Sindicato dos Professores do Estado de 

Minas Gerais e o SINEPE/NE – MG - Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do 

Nordeste Mineiro, e será concedida aos: 

 

I - Professores do IMES e seus dependentes. 
 

 

II - Professores de outras instituições de ensino da jurisdição do SINEPE/NE e 

seus dependentes. 

 

 

Parágrafo único. O benefício será concedido conforme a Convenção 

Coletiva em vigor e após análise e aprovação da documentação comprobatória 

relacionada no art. 8º desta Portaria, que deverá ser protocolada no Setor Financeiro 

do IMES, juntamente com o requerimento de solicitação. 

 

Art. 4º Bolsa SAAENE/MG é a bolsa decorrente de Convenção Coletiva de 

Trabalho celebrada entre o SAAENE/MG - Sindicato dos Auxiliares de Administração 

Escolar do Estado de Minas Gerais e o SINEPE/NE – MG - Sindicato dos 

Estabelecimentos de Ensino do Nordeste Mineiro, e será concedida aos: 

 

I - Auxiliares de administração escolar do IMES e seus dependentes.  

 

II - Auxiliares de administração escolar de outras instituições de ensino 

da jurisdição do SINEPE/NE e seus dependentes. 

 

Parágrafo único. O benefício será concedido conforme a Convenção 

Coletiva em vigor e após análise e aprovação da documentação comprobatória 

relacionada no art. 8º desta Portaria, que deverá ser protocolada no Setor Financeiro 

do IMES, juntamente com o requerimento de solicitação. 

 

Art. 5º Desconto Para Membro do Mesmo Grupo Familiar - O aluno que 

possuir algum membro do seu grupo familiar matriculado nesta Instituição poderá 

receber abatimentos no valor da semestralidade. 



 
 

 

 

 

§ 1º Será concedido um desconto de 5% (cinco por cento) para um dos 

membros, no caso de matrícula de duas pessoas do mesmo grupo familiar. 

§ 2º Será concedido um desconto de 10% (dez por cento) para um dos 

membros, no caso de matrícula de três pessoas do mesmo grupo familiar. 

 
 
 

do curso. 

§ 3º O beneficiário será aquele que estiver cursando a fase mais avançada 

 
§ 4º O desconto vigorará enquanto os envolvidos estiverem regularmente 

matriculados. 

 

§ 5º O desconto não incidirá sobre a primeira mensalidade. Será concedido 

a partir da segunda mensalidade, desde que o requerimento tenha sido protocolado no 

Setor Financeiro em até 15 (quinze) dias após o início do semestre letivo, devidamente 

acompanhado da documentação exigida no art. 8º desta Portaria. Caso contrário, o 

desconto entrará em vigor no mês subsequente ao da solicitação do aluno. 

 

§ 6º Ficam definidos como Membros do Mesmo Grupo Familiar para este 

fim, os cônjuges, pais, filhos e irmãos. 

 

Art. 6º As bolsas e descontos de que trata esta Portaria obedecerão aos 

seguintes critérios: 

 

I - Não cumulatividade: não é permitido acumular mais de uma bolsa ou 

desconto, mesmo que atendidas todas as exigências, devendo o beneficiário optar por 

aquela que melhor lhe aprouver. 

 

II - Perda do benefício: o aluno poderá ter seu benefício cancelado nas 

seguintes situações: 

 

a - Constatação, a qualquer tempo, de falsidade nas informações fornecidas 

pelo beneficiário ou seu representante legal. 

 
 

b - Trancamento de matrícula ou transferência para outra instituição. 
 

 
 

c - Conclusão ou desistência do curso. 
 
 
d- Inadimplência por noventa dias consecutivos, nos casos de bolsa 

SAAENE/MG e Desconto para Membro do Mesmo Grupo Familiar.



 
 

 

 

 

III - Não transformação do benefício em espécie: não há possibilidade de 

transformação do desconto ou bolsa em pagamento em espécie, bem como em outra 

forma de benefício. 

 

Art. 7º Financiamento estudantil e Bolsa do PROUNI: Para os alunos 

beneficiários de bolsas ou descontos que obtiverem financiamento estudantil ou bolsa 

parcial do PROUNI, a incidência do financiamento ou da bolsa ocorrerá sobre o valor a 

ser pago diretamente pelo estudante e não sobre o valor integral da mensalidade. 

 

Art. 8º Para análise e posterior concessão das bolsas ou descontos previstos 

nesta Portaria, o aluno deverá protocolar o requerimento de solicitação dentro do prazo 

exigido, anexando original e cópia das seguintes documentações: 

 

I – Bolsa SINPRO e SAAENE: 
 

 

a - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS do filiado ao sindicato. 
 

 

b - Carteira de filiação ao sindicato. 
 

 

c - 3 (três) últimos contracheques. 
 

 

d - Extrato atualizado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
 

 

e - Declaração do empregador constando a carga horária semanal cumprida 
 

(exclusivamente para concessão de Bolsa SAAENE/MG). 
 

 

II – Desconto para Membro do Mesmo Grupo Familiar: 
 

 

a - Entre irmãos: cédulas de identidade dos alunos. 
 

 

b - Entre pais e filhos: cédulas de identidade do pai (ou mãe) e do aluno. 
 
c - Entre cônjuges: cédulas de identidade de ambos e certidão de casamento. 

 

§ 1º O Setor Financeiro do IMES poderá solicitar documentação 

complementar, caso assim considere necessário. 



 
 

 

 

 

§ 2º A documentação prevista no ítem “I”, letras “a, c e d” deste artigo deverá 

ser reapresentada no Setor Financeiro entre os dias 20 e 24 de fevereiro de 2017. 

 

§ 3º O não atendimento ao previsto no parágrafo anterior acarretará em 

perda do benefício e consequente ajuste na semestralidade. 

 

Art. 9º O inteiro teor desta Portaria será divulgado em locais de circulação 

dos discentes e na home page da Instituição, juntamente com os contatos da Central 

de Atendimento do Ministério da Educação, telefone 0800 616161, ou por meio de 

formulário eletrônico ao PROUNI, disponível no Portal do Ministério da Educação 

(www.mec.gov.br), e ao FIES, disponível no Portal do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (www.fnde.gov.br). 

 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 
 
 

Ipatinga, 21 de dezembro de 2016. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Nicolau de Carvalho Esteves 
 

Diretor-Geral 

http://www.mec.gov.br/
http://www.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/

