
 

 
 

 

Política de Desconto – Campanha 2022 
 

POLÍTICA DE DESCONTOS IPEMED 
 

CAMPANHA 2022 
 
 

1.POLÍTICA DE DESCONTOS 

 
Esta política tem por finalidade: disciplinar, padronizar e estabelecer os procedimentos a serem adotados 

para a concessão de descontos aos alunos dos cursos Pós-Graduação, Pós Online, Pós Ouro, Fellow 

Aperfeiçoamento e Cursos Complementares (Capacitação, Aprimoramento, Atualização, Workshop e 

Cursos Livres) da Faculdade IPEMED. 

 
 
2. ESPÉCIES DE DESCONTOS 
 
 
2.1. DESCONTO POR PONTUALIDADE DE PAGAMENTO 
 
O pagamento efetuado até o dia 10 de cada mês terá 5% de desconto sobre o valor da parcela. Após essa 

data, não será concedido o desconto, podendo incidir multa e juros, como previsto em contrato.   
Os alunos com bolsa, convênios e/ou descontos já concedidos pela IPEMED, a exemplo dos citados abaixo, 

serão igualmente contemplados pelo desconto de pontualidade no pagamento. 

 

2.2. BOLSAS IPEMED 
 
As bolsas IPEMED descritas abaixo, terão validade somente, para pagamentos efetuados até o dia 10 de 

cada mês. Após esta data, não será concedido o percentual da bolsa, podendo incidir multa e juros, 

conforme previsto em contrato.  
 
 

2.2.1 BOLSA PARA EGRESSOS AFYA I EX-ALUNO 
 
IPEMED, Graduação, B2B Soluções Educacionais, MEDCEL, Cursos de Capacitação  
e Complementação da Graduação. 
 
 
 BOLSA PARA ALUNOS EGRESSOS I EX-ALUNO IPEMED  
 

O aluno egresso (ex-aluno) do curso de Pós-Graduação, Pós Online, e o curso de Aperfeiçoamento em 

Disfunção do Assoalho Pélvico e Incontinência Urinária, ofertado pela IPEMED, terá direito à bolsa de 40% 

sobre todas as parcelas contratadas dos cursos de pós-graduação, além do desconto por pontualidade no 

pagamento, até a finalização do seu curso. Para os cursos Complementares: Workshop e Cursos Livres 

terão direito a bolsa de 20% em todo curso. 
 

Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow, 

Cursos Complementares (Capacitação, Aprimoramento, Atualização). Exceto o curso de 

Aperfeiçoamento em Disfunção do Assoalho Pélvico e Incontinência Urinária. 
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BOLSA PARA ALUNOS ATIVOS IPEMED 
 

Para os cursos Complementares: Workshop e Cursos Livres os alunos ativos, terão direito a bolsa de 20% 

em todo curso. 

 
Para os cursos de Pós-Graduação consular a Cláusula: 2.8. BOLSA PARA PÓS-GRADUAÇÃO COM 
CONTRATOS SIMULTÂNEOS. 

 
 
 
BOLSA PARA ALUNOS EGRESSOS I EX-ALUNO: GRADUAÇÃO e B2B (Soluções Educacionais)  
 

Os alunos egressos (ex-alunos) do grupo Afya da Graduação e B2B Soluções Educacionais, terão direito 

à bolsa de 40% sobre todas as parcelas do curso escolhido, além do desconto por pontualidade no 

pagamento para todos os cursos de Pós-Graduação, Pós Online ofertado pela IPEMED. 

 

Para o segmento de B2B da Afya, referente aos produtos de Soluções Educacionais, os ex-alunos que 

terão direito a bolsa de 40% nas Pós-Graduação, Pós Online da IPEMED, são somente os cursos do 

Internato e Enade, estes cursos têm duração de até 2 anos. 

 

Cursos B2B: AUTORIZADO 40% desconto na Pós-Graduação, Pós Online da IPEMED 

 

ENADE  

INTERNATO 

 

 
Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow e 

Cursos Complementares (Capacitação, Aprimoramento, Atualização, Workshop e Cursos Livres). Exceto 

o curso de Aperfeiçoamento em Disfunção do Assoalho Pélvico e Incontinência Urinária. 

 

 

BOLSA PARA ALUNOS EGRESSOS I EX-ALUNO MEDCEL  

 

Para os alunos egressos (ex-alunos) do grupo Afya da MEDCEL, está autorizado a bolsa de 20% na Pós-

Graduação e Pós Online da IPEMED, além do desconto por pontualidade em todo curso. A bolsa poderá 

ser aplicada somente para ex-alunos Medcel dos cursos: R1, R3, Títulos e Revalida, com duração de 12 

meses ou maior que 12 meses. 

 

Cursos Autorizados  Cursos Autorizados 

Extensivo R1 Título de Especialista em Cardiologia  

Extensivo Programado R1 Título de Especialista em Gastrenterologia 

Extensivo Revalida Título de Especialista em Endocrinologia  

Título de Especialista em Pediatria Título de Especialista em Neurologia  

Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia  Extensivo R3 Clínica Médica  

Título de Especialista em Dermatologia  Extensivo R3 Cirurgia  

Título de Especialista em Reumatologia  Extensivo R3 Pediatria 
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Título de Especialista em Psiquiatria  

 

Para os egressos do curso Revalida Medcel, está autorizado a bolsa de 20% na Pós-Graduação, Pós Online 

da IPEMED, somente os ex-alunos que conseguiram passar na prova do Revalida e possuem então, o 

CRM Brasileiro.  

 
 
Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow e 

Cursos Complementares (Workshop e Cursos Livres). Exceto o curso de Aperfeiçoamento em Disfunção 

do Assoalho Pélvico e Incontinência Urinária. 

 

 

 

BOLSA PARA ALUNOS EGRESSOS I EX-ALUNO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO 

(Graduação) 

 

O aluno egresso (ex-aluno) do Curso de Capacitação e Complementação da Graduação, terão direito a 

bolsa de 20% para os cursos de Pós-Graduação, Pós Online, e o curso de Aperfeiçoamento em Disfunção 

do Assoalho Pélvico e Incontinência Urinária e Cursos Complementares (Capacitação, Aprimoramento, 

Atualização) ofertado pela IPEMED. 
 
Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow e 

Cursos Complementares (Workshop e Cursos Livres). 

 
 
2.3. BOLSA PARA RESIDENTES 
 

O residente médico, em quaisquer uma das especialidades, terá direito à bolsa de 20% sobre todas as 

parcelas contratadas ao optar por um dos cursos de Pós-Graduação, Pós Online, Aperfeiçoamento, 

Cursos Complementares (Capacitação, Aprimoramento, Atualização) da IPEMED. 

 

É necessário apresentar comprovante da residência médica ainda em “curso”, para ter direito ao 

desconto, que será concedido para aluno residente. 

 

Para ter direito a bolsa, o aluno precisa estar cursando, mesmo seja seu último período de residência. 
 

Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow e 

Cursos Complementares (Workshop e Cursos Livres). 

 

 

 
2.4. BOLSA PROGAMA MAIS 15/07/2022MÉDICOS E MÉDICOS PELO BRASIL 
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O médico que faz parte do Programa Mais Médico e Médicos pelo Brasil, terão direito à bolsa de 20% 

sobre todas as parcelas contratadas ao optar por um dos cursos Pós-Graduação, Pós Online e 

Aperfeiçoamento, Cursos Complementares (Capacitação, Aprimoramento, Atualização) da IPEMED. 

 

É necessário apresentar comprovante de vínculo com os programas, para ter direito ao desconto, ou 

ter participado em algum momento de sua carreira do programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil. 

 
Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow e 

Cursos Complementares (Workshop e Cursos Livres). 

 

 
 
2.5. BOLSA PROGAMA PROVAB  
 

O médico que faz parte do programa PROVAB, terá direito à bolsa de 20% sobre todas as parcelas 

contratadas ao optar por um dos cursos de Pós-Graduação, Pós Online, Aperfeiçoamento Cursos 

Complementares (Capacitação, Aprimoramento, Atualização) da IPEMED. 

 

É necessário apresentar comprovante de vínculo com o programa PROVAB para ter direito ao desconto, 

ou ter participado em algum momento de sua carreira do programa PROVAB. 
 
Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow e 

Cursos Complementares (Workshop e Cursos Livres). 

 

 

 

2.6. BOLSA PROGAMA FIES/PROUNI  
 

O médico que faz parte do programa FIES/PROUNI, terá direito à bolsa de 20% sobre todas as parcelas 

contratadas ao optar por um dos cursos Pós-Graduação, Pós Online, Aperfeiçoamento Cursos 

Complementares (Capacitação, Aprimoramento, Atualização) da IPEMED, além do desconto por 

pontualidade no pagamento. 

 

É necessário apresentar comprovante de vínculo com o programa Fies/Prouni para ter direito ao 

desconto, ou ter participado em algum momento do programa Fies/Prouni. 

 
Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow e 

Cursos Complementares (Workshop e Cursos Livres). 

  

 
 
2.7. BOLSA PARA REABERTURA DE CONTRATO 

 

O aluno que já possui um contrato vigente, mas encontra-se trancado e tem interesse em retornar o curso 

de Pós-Graduação, temos as seguintes condições: 
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• O aluno poderá retornar ao curso após seis meses que estiver com o status de trancado na 

instituição; 

• Precisam estar adimplentes; 

• Débitos existentes no contrato anterior não serão contemplados na bolsa; 

• A partir de seis meses até dois anos, com status de trancado, o aluno terá direito a bolsa de 30% em 

todas as parcelas remanescentes; 

• Os alunos com dois anos ou mais de dois anos com status de trancados, terão direito a bolsa de 50% 

em todas as parcelas remanescentes; 

 
Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow e 

Cursos Complementares (Workshop e Cursos Livres). 

 
 
 
2.8. BOLSA PARA PÓS-GRADUAÇÃO COM CONTRATOS SIMULTÂNEOS 
 

A bolsa de 50% para os cursos Pós-Graduação, Pós online da IPEMED, deverá ser aplicado sempre no 

curso de menor valor. 

 

 

• O desconto somente será válido enquanto o contratante estiver cursando as duas pós-graduações. 

Em caso de cancelamento ou trancamento de qualquer dos dois cursos, o desconto será automaticamente 

cancelado. Vide cláusula do seu contrato educacional. 

 

• Em caso de finalização do curso de maior valor, em data anterior ao de menor valor, o desconto de 

50% (cinquenta por cento) será mantido para o curso de menor valor até a finalização do mesmo. 

 

• Em caso de finalização do curso de menor valor, em data anterior ao de maior valor, o desconto de 

50% (cinquenta por cento) não será aplicado sobre as mensalidades do curso de maior valor. 
 

• Para o caso de três ou mais Pós-Graduação simultâneas, será dado 50% de desconto no curso de 

menor valor. 
 

 

• Para os cursos Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro e Fellow, não 

está autorizado aplicar nenhum desconto, inclusive os 50% do contrato simultâneo. 

 
Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow e 

Cursos Complementares (Workshop e Cursos Livres). 

 

 

2.9. BOLSA PARA ALUNOS COM PARENTESCO DE PRIMEIRO GRAU 
 
Alunos que comprovem parentesco de primeiro grau (pai, mãe, filho, irmão, esposo ou esposa) com outro 

aluno da instituição, têm direito a 10% de desconto sobre o valor da parcela durante todo o período do 

curso de Pós-Graduação, Pós Online da IPEMED.  
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É necessário apresentar o documento original que comprove o vínculo. Deve-se entregar uma cópia 

deste documento na secretaria da unidade. 

 

Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow e 

Cursos Complementares (Workshop e Cursos Livres). 

 

 

 

2.10. BOLSA PARA PROFESSOR, COORDENADOR E PRECEPTORES AFYA  
 

Todos os docentes do Grupo Afya (Professores, Coordenadores e Preceptores), terão direito ao desconto 

50% nos cursos Pós-Graduação, Pós Online, Aperfeiçoamento, Cursos Complementares (Capacitação, 

Aprimoramento, Atualização) da IPEMED. 

 

É necessário apresentar comprovante de vínculo com a Afya, sendo válido o contrato CLT (Consolidação 

das Leis do Trabalho) ou PJ (Pessoa Jurídica), para ter direito ao desconto. 
 

Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow e 

Cursos Complementares (Workshop e Cursos Livres). 

 

 

 

2.11. CAMPANHA INDIQUE UM AMIGO 

 
Trata-se de uma campanha de incentivo para que os alunos dos Cursos Pós-Graduação, Pós-Graduação 

Ouro, Pós Online e Fellow da IPEMED, possam indicar amigos para os cursos ofertados na campanha 

2022. 

 

• A campanha concede o desconto de 100% em uma parcela do aluno que fizer a indicação, 

simultaneamente à parcela do amigo indicado, que também será bonificado com uma parcela com 100% 

de gratuidade. 

 

• A bonificação da parcela acontecerá sempre na 4º parcela do aluno indicado, e concomitantemente 

com a do indicante. 

 
Obs: A campanha indique um amigo é válida para todas as bolsas, ou seja, é a única campanha 
cumulativa com as demais bolsas. 
 
Para mais informações, favor acessar o regulamento específico dessa campanha. 

Local: Site IPEMED Regulamentos I link https://ipemed.com.br/regulamentos/ 

 
 
 
 

https://ipemed.com.br/regulamentos/
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2.12. CAMPANHA DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA  
 

 

2.12.1. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO ATIVO / TRANCADO 

 

O benefício visa estimular alunos de outras faculdades, cursos Pós-Graduação, Pós Online a migrarem 

para a IPEMED. 

 
O desconto concedido a este aluno equivale a 20% no valor da parcela durante todo o período do curso, 

sendo necessário apresentar o plano de ensino e histórico da instituição de origem. O aluno não pode 

estar há mais de 3 anos com o curso trancado. 

 

Observações:  

Só será considerada a transferência externa, quando para a mesma área de conhecimento. 

 

 

2.13. CONVÊNIOS I PARCERIAS 

 

A IPEMED oferece aos conveniados e parceiros a bolsa de 20%, 25% e 30% nos cursos de  Pós-Graduação, 

Pós Online, Aperfeiçoamento Cursos Complementares (Capacitação, Aprimoramento, Atualização) e da 

IPEMED, ofertadas pela instituição. 

É reponsabilidade do aluno comprovar vínculo com os convênios e parcerias, além de apresentar a 

documentação comprobatória no ato da inscrição. 

 

Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro, Fellow e 

Cursos Complementares (Workshop e Cursos Livres). 

 

 

2.14. PEBMED I iClinic 

 

A IPEMED oferece a bolsa de 20% Pós-Graduação, Pós Online, Aperfeiçoamento Cursos Complementares 

(Capacitação, Aprimoramento, Atualização) da IPEMED, ofertadas pela instituição, para todos os 

assinantes da Pebmed I iClinic. 

 

A bolsa é válida a partir da comprovação da documentação, não sendo concedidos descontos 

retroativos. 

 

Obs: Curso sem bolsa: Pós-Graduação em Endoscopia Digestiva Alta, Pós-Graduação Ouro e Fellow e 

Cursos Complementares (Workshop e Cursos Livres). 
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3. VALOR DA MATRÍCULA / PRIMEIRA PARCELA 

 
Os valores praticados na matrícula/primeira parcela da Campanha 2022 serão devolvidas no valor integral 

ao inscrito, se forem devidamente comprovadas, somente nas condições listadas abaixo: 

 

• Aprovação na Prova de Residência; 

• Aprovação Prova de Título; 

• Convocação para as Forças Armadas do Brasil. 

 

  
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
4.1. Todos os descontos tratados nesta política somente serão aplicados caso o aluno esteja adimplente. 

 

4.2. As bolsas não são cumulativas entre si no mesmo contrato/curso, e nem com qualquer outro 

advindo de bolsas ofertadas diretamente pela IPEMED contidas nesta política, exceto a Campanha Indique 

um Amigo. 

 

4.3. A política de descontos decorre da autonomia institucional.  

 

4.4. Os descontos não serão retroativos e valerão a partir do deferimento do processo de cada aluno.  
 

4.5. As bolsas são válidas somente para alunos ingressantes no primeiro módulo. Exceto alunos de 

reabertura que tem análise acadêmica envolvida no seu processo de retorno a instituição. 

 

4.6. A definição desta política aplica-se às inscrições durante a vigência da Campanha 2022. 
 
4.7. Não está autorizada nenhuma prática de concessão de desconto que não esteja dentro da política 
comercial vigente na Campanha 2022. 
 
4.8. Os casos não previstos neste regulamento, serão avaliados pela Diretoria Financeira. 
  

 
IPEMED/AFYA EDUCACIONAL 

Junho de 2022 

_____________________________________________________________________________________ 


