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RESOLUÇÃO DE REITORIA N.º 193, DE JANEIRO DE 2014 

 

Estabelece descontos para mestrandos que 

realizarem a conclusão e defesa da 

dissertação de mestrado em período inferior a 

24 (vinte e quatro meses) meses. 

 

O Reitor do Centro Universitário La Salle, face ao disposto no Estatuto do Centro 

Universitário La Salle, Instituição credenciada pelo Ministério da Educação e do Desporto, 

mediante o Decreto de 29 de dezembro de 1998, publicado no Diário Oficial da União de 30 

de dezembro de 1998, e recredenciada pela Portaria 626, de 17 de maio de 2012, publicada no 

Diário Oficial da União de 18 de maio de 2012, 
 

RESOLVE 

 

Art. 1º. Estabelecer modalidade benefício complementar em relação ao desconto especial 

promocional (pagamento em dia) nas mensalidades dos Cursos de Pós-Graduação em 

Mestrado para Alunos regularmente matriculados, atendidos os requisitos de que trata essa 

Resolução. 

 

Art. 2º. Por esta Resolução, fica autorizado desconto, em relação às seis últimas parcelas (25ª 

a 30ª) do Curso de Pós Graduação em Mestrado, para os Alunos que atenderem os seguintes 

critérios: 

 

a) Realizar a defesa da dissertação de Mestrado, impreterivelmente, até o 23
o
 mês de 

atividades acadêmicas, contado da data da primeira matrícula; 

 

b) Realizar a homologação dissertação de Mestrado no prazo máximo de 30 dias contados da 

data da realização da banca; 

 

c) Não ter usufruído outro benefício, com exceção do desconto de especial promocional para 

pagamento até a data do vencimento. 

 

Parágrafo Único. O desconto de que trata essa Resolução representará um acréscimo de 5% 

(cinco) ao percentual já aplicado a título de desconto especial promocional. 

 

Art. 3º. A análise dos critérios especificados no artigo 2º será realizada de forma conjunta pela  

Secretaria de Mestrado e Setor Financeiro da Instituição. 

 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

 

Canoas, 31 de janeiro de 2014. 

 

 

Prof. Dr. Paulo Fossatti, fsc 

Reitor 


