
PROGRAMA AUTO CRÉDITO 2019.1 

 

EDITAL DE ENTRADA E REGULAMENTO DO PROGRAMA 

 

CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO., 

inscrito no CNPJ sob o n°. 03.938.106/0001-29 mantenedor da 
FACULDADE CEAT – FACEAT., nova denominação da Faculdade 

Lusófona de São Paulo - FLSP, institui o PROGRAMA AUTO 

CRÉDITO conforme o regulamento abaixo 
 

a) DA FINALIDADES DO PROGRAMA 

 
O PROGRAMA AUTO CRÉDITO tem esteio na vocação social da 

mantenedora e nas políticas de acesso ao ensino superior.  

]Sua finalidade precípua é proporcionar condições financeiras de 
acesso e permanência na Faculdade. 

 

b) DO MONTANTE A SER FINANCIADO E TOTAL DE VAGAS 
NO PROGRAMA 

 
A FACEAT financia 50% (cinquenta por cento) das mensalidades e 

matrículas durante todo o período de integralização do curso. 

 
Não há correção monetária ou juros para os participantes do 

programa, salvo em caso de inadimplência. 

 
O aluno ingressante no programa tem a garantia da permanência 

nele, cumpridas as exigências do item d deste Edital, até o término 

do curso, se este for o seu interesse. 
 

Para o ano de 2019 (ingresso no primeiro semestre) serão 

oferecidas 80 (oitenta) vagas sendo: 
 

40 vagas para o curso de Graduação Tecnológica em Segurança no 

Trânsito. 

 

40 vagas para o curso de Graduação Tecnológica em Segurança 

Privada. 
 

 

 
 



c) CONDIÇÕES DE ACESSO AO PROGRAMA AUTO CRÉDITO. 

 
A condição primeira para o acesso ao programa é ser aprovado no 

processo seletivo 2019/1 FACEAT. 

 
No ato da matrícula e, havendo vagas disponíveis, basta ao aluno 

solicitar sua inserção no Programa. 

 
Não há necessidade de fiador ou corresponsável financeiro. 

 

Não haverá restrições de crédito ou pedido de garantias de quaisquer 
espécies a não ser a assinatura do Contrato de Adesão ao Programa. 

 

 
d) CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO PROGRAMA AUTO 

CRÉDITO. 

 
São condições de permanência no programa: 

 

a) Não incorrer em falta disciplinar conforme o Regimento Interno 
da FACEAT. 

 

b) Participar dos atos avaliativos internos e externos do curso e 
da instituição, em especial a realização do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes – ENADE. 

 
c) Ser adimplente das mensalidades do semestre, em caso 

contrário não haverá rematrícula no semestre subsequente e 

consequentemente cancelamento e cobrança imediata das 
parcelas mensais sobre o abrigo do Programa AUTO CRÉDITO. 

 

 

 

 

São Paulo, 22 de janeiro de 2019 

 

 

 

 
SÍRIO JWVER BELMENI – DIRETOR GERAL DA FACEAT 

CEAT – CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO 


