
 
 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC GOIÁS 
 

POLÍTICA DE DESCONTOS VIGENTE 
 

a. 50% de desconto para funcionários do Senac, Sesc e Fecomércio para cursos 
técnicos, de formação inicial e continuada e superiores.  
 
b. 50% de desconto a associados de Sindicatos filiados à Fecomércio GO, nos cursos 
de Graduação, Extensão e Pós-graduação. 
 
c. 50% de desconto na primeira parcela dos cursos de pós-graduação e de extensão 
para pagamento até a data do vencimento, para aluno transferido, egressos da 
Faculdade Senac Goiás.  
 
d. 50% de desconto na primeira parcela das semestralidades, para pagamento até a 
data do vencimento, para aluno portador de diploma, transferido, segunda graduação, 
reingressos, egressos e alunos que estejam cursando concomitantemente com outro 
curso de graduação da Faculdade Senac Goiás. 
 
e. 30% de desconto para alunos de cursos superiores que estejam inseridos nos 
programas de Monitoria e Iniciação Científica pela Faculdade Senac Goiás e para 
candidatos com notório desempenho no Boletim do ENEM - Exame Nacional do 
Ensino Médio, com nota igual ou superior à 800 pontos na redação. 
 
f. 25% de desconto para comerciários com carteira do Sesc, empresários do 
comércio, mediante apresentação do Contrato/Estatuto Social no pagamento total dos 
cursos livres e superiores e 15% nos cursos técnicos.  

 

g. 20% de desconto por indicação de novo aluno nas parcelas de todo semestre dos 
cursos superiores para pagamento até a data do vencimento ao aluno regular que 
indicar, com efetivação de nova matrícula. 
 
h. 15% de desconto para pagamento total da semestralidade nos cursos de 
graduação, e na totalidade nas pós-graduações através de pagamento à vista 

 

i. 10% de desconto para pagamento à vista, independente da forma de pagamento. 
 
j. 10% de desconto por pontualidade sobre o valor das parcelas dos cursos 
superiores, para pagamento até a data do vencimento. 
 
k. 10% de desconto para alunos nos cursos de formação inicial e continuada, em 
qualquer Unidade do Senac Goiás, para os alunos regularmente matriculados em 
cursos superiores da Faculdade Senac. 
 
l. Descontos para servidores e dependentes legais, conforme disposições contidas 
nas Convenções Coletivas de Trabalho vigentes, regidos pelo SENALBA, SINAAE e 
SINPRO. 
 
Ressalta-se que os descontos não serão cumulativos, exceto o disposto na letra “ J ”.  

 
 
* Dúvidas, fale conosco no (62) 3219-5180. 
** A política de descontos pode ser alterada a qualquer tempo, sem aviso prévio. 


