
 

CADASTRO DE ASSOCIADO – FASETE JÚNIOR 

Nome: _______________________________________________________________________________________________________ 

Curso: ______________________________________________________ Matrícula: _____________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________ Contato: _______________________________________ 

Endereço: __________________________________________________ Estado: _______________________________________ 

RG: ___________________________________________ CPF: _______________________________________ Idade: __________ 
 

Venho por meio deste cadastro me associar a EMPRESA FASETE JÚNIOR, com o objetivo de gerar benefícios mútuos 
para os membros da empresa e para a agremiação de estudantes vinculados a empresa, colaborando para o 
desenvolvimento de pesquisas, obtendo benefícios por ser membro associado a esta entidade, conforme previsto em 
seu estatuto, resumido nas regras abaixo descritas: 
 

SÃO OBRIGAÇÕES DOS MEMBROS SÓCIOS DA FASETE JÚNIOR: 

 Estar em dia com sua anuidade para garantir acesso a todos os benefícios; 
 Quando convocado, participar das assombreias gerais da FASETE JÚNIOR para deliberações; 
  Zelar pelo estado de conservação do documento, e apresenta-lo em todos os estabelecimentos conveniados para 

recebimento dos benefícios e descontos acordados; 
 Manter atualizado e em dia seu cadastro junto a FASETE JÚNIOR; 
 Estar regularmente matriculado em um curso de graduação ou pós-graduação da Faculdade Sete de Setembro. 
 

SÃO OBRIGAÇÕES DA FASETE JÚNIOR: 

 Buscar constantemente ampliar o leque de empresas conveniadas para concessão de benefícios e descontos a 
seus membros; 

 Manter atualizada e em dia o cadastro de associados; 
 Comunicar seus associados sobre novos parceiros, promoções e oportunidades; 
 Cancelar o cadastro de associados que não cumpram com a renovação de anuidades, recolhendo a carteira de 

sócio; 
 Desenvolver eventos e ações de extensão que beneficiem seus associados; 
 Zelar pela integridade da entidade e colaborar com as ações de ensino, pesquisa e extensão promovidas pela 

Faculdade Sete de Setembro - FASETE; 
 

SÃO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS SÓCIOS DA FASETE JÚNIOR: 

 Pontos para seleção no programa de intercâmbio da FASETE; 
 Habilita o associado a se candidatar para a Diretoria da FASETE JÚNIOR; 
 Pontos para seleção em programas e projetos de pesquisa providos pelo Núcleo de Pesquisas em Administração; 
 Descontos nos eventos promovidos pelos cursos da FASETE; 
 Descontos na rede de empresas conveniadas a FASETE JÚNIOR (Verificar lista disponível no site da FASETE); 
 Mais oportunidades de emprego ou estágio junto a ADAP/FASETE. 

 

Paulo Afonso – BA, ________ de _______________________ de 20_____. 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do Associado 

 
_____________________________________________ 

Ayrla Isabel Souza de Oliveira 
Diretora Geral – FASETE JÚNIOR 

 
_____________________________________________ 

Marília Gabriela Cruz dos Santos 
Coordenadora Técnica 
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