
REGULAMENTO DO DESCONTO PARA ALUNOS E EX-ALUNOS QUE 

OPTAREM PELA REALIZAÇÃO DE UM SEGUNDO CURSO 

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA 

 

 

 A Instituição Adventista Nordeste Brasileira de Educação e Assistência Social, 

estabelece as condições especiais descritas abaixo para os alunos, e, ex-alunos, que 

optarem pela realização de um segundo curso:  

 

1. O aluno, e, ex-aluno da Faculdade Adventista da Bahia que desejar cursar um 

segundo curso, receberá 30% (trinta por cento) de desconto do valor da parcela da 

mensalidade do curso escolhido até a conclusão do mesmo. 

 

2. Esta promoção é válida para os seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, 

Enfermagem, Gestão em Tecnologia da Informação, Fisioterapia, Pedagogia e 

Secretariado Executivo.  

 

3. O benefício oferecido pela Instituição somente será conferido ao candidato que 

preencher os seguintes requisitos: 

 

3.1 O aluno deve realizar o processo seletivo de Vestibular Agendado 2016.1, que 

ocorrerá no mês de Janeiro, e, obter classificação necessária para preencher as vagas 

oferecidas de acordo com o Edital 008.2016 disponível em www.adventista.edu.br. 

 

3.2 O ex-aluno poderá ingressar como portador de diploma, verificar o edital em 

www.adventista.edu.br.  

 

3.3 Para a obtenção do desconto, o aluno, e, ex-aluno não poderá possuir nenhum tipo 

de dívida junto à instituição. 

 

4. O direito aos 30% (trinta por cento) de desconto não é cumulativo, não possuindo o 

candidato direito a qualquer outro tipo de desconto promocional ou comercial, podendo, 

entretanto, usufruir dos descontos financeiros decorrentes da sua forma de pagamento 

que sejam ofertados pela Instituição aos demais alunos (à vista, antecipações, etc.), 

contanto que os descontos oferecidos nos dois cursos não ultrapassem, juntos, o valor de 

40%.  

 

5. O desconto de 30% (trinta por cento) não será válido para disciplinas que, por 

ventura, necessitem ser refeitas em virtude de reprovação. 

 

6. Caso o aluno perca mais do que 3 (três) disciplinas no curso, o desconto de 30% 

(trinta por cento) será automaticamente suspenso.  

 

Cachoeira, 21 de dezembro de 2015. 

Fabiano Leichsenring Silva 

Diretor Acadêmico 

Faculdade Adventista da Bahia 
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