
 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA AFROREGGAE DE EDUCAÇÃO – PAE 

 

O presente regulamento tem por finalidade apresentar os objetivos e 

critérios de participação no Programa AfroReggae de Educação – PAE.  

 

O PAE tem por objetivo a estruturação de um sistema interno de suporte 

para o aumento de escolaridade dos funcionários e seus familiares 

(cônjuges, filhos, netos e sobrinhos que estejam sob a guarda dos 

funcionários) em situação de déficit educacional, bem como de oferecimento 

de oportunidades de cursos de idiomas, técnicos, profissionalizantes, 

superiores e de pós-graduação, através da disponibilidade de bolsas 

integrais ou parciais.  

 

O Programa será financiado pelo Fundo Especial de Educação do Grupo 

AfroReggae.  

 

O Fundo será financiado através de:  

 

 Desconto voluntário mensal de 1% do salário bruto dos funcionários 

do Grupo AfroReggae; 

 Destinação de 5% da arrecadação líquida de todas as apresentações 

dos grupos artísticos ligados ao Grupo AfroReggae; 

 Destinação de 5% da arrecadação líquida de todos os eventos e 

demais apresentações do Grupo AfroReggae; 

 Destinação de 1% da arrecadação oriunda dos contratos de parceria 

e patrocínio do AfroReggae; 

 Doação voluntária de qualquer valor de pessoas físicas ou jurídicas 

parceiras do Grupo AfroReggae.  



 

 

 

Os funcionários beneficiados e/ou que tiverem seus familiares beneficiados 

pelo programa, obrigatoriamente devem destinar 1% do salário bruto ao 

Fundo Especial de Educação.  

 

Os filhos dos funcionários que estiverem estudando regularmente na rede 

pública de ensino não poderão solicitar a transferência para cursos 

supletivos privados e escolas privadas.  

 

A gestão do PAE ficará sob a responsabilidade da Gerência de 

Relacionamento e Articulação Interna do Grupo AfroReggae.  

 

O PAE terá um Comitê Deliberativo que avaliará e decidirá cada solicitação 

de destinação de bolsas integrais e parciais, bem como casos omissos deste 

regulamento.  

 

O Comitê Deliberativo do PAE terá assessoria técnica da Gerência de 

Articulação Interna e de um consultor especial para o programa. 

 

A abrangência do programa dependerá da capacidade orçamentária do 

Fundo Especial de Educação do Grupo AfroReggae, que terá a seguinte 

ordem de prioridades de financiamento: 

 

1. Aumento de escolaridade de jovens e adultos, funcionários do Grupo 

AfroReggae, que não concluíram o processo de alfabetização, o 

ensino fundamental ou médio no tempo regular. 



 

 

2. Aumento de escolaridade de jovens e adultos, familiares dos 

funcionários do Grupo AfroReggae, que não concluíram o processo de 

alfabetização, o ensino fundamental ou médio no tempo regular.  

3. Oferecimento de bolsas parciais ou integrais de cursos de idiomas aos 

funcionários que estejam cursando ou tenham concluído o ensino 

médio e oferecimento de bolsas parciais ou integrais de cursos 

profissionalizantes e técnicos aos funcionários que estejam cursando 

ou tenham concluído o ensino fundamental ou médio. 

4. Oferecimento de bolsas parciais ou integrais de cursos de idiomas aos 

familiares dos funcionários que estejam cursando ou tenham 

concluído o ensino médio e oferecimento de bolsas parciais ou 

integrais de cursos profissionalizantes e técnicos aos familiares de 

funcionários que estejam cursando ou tenham concluído o ensino 

fundamental ou médio;  

5. Oferecimento de bolsas parciais ou integrais de cursos superiores aos 

funcionários do Grupo Afroreggae. 

6. Oferecimento de bolsas parciais ou integrais de cursos superiores aos 

filhos dos funcionários de 17 a 24 anos que tenham feito o ENEM. A 

partir dos 25 anos os filhos dos funcionários podem solicitar bolsas 

parciais ou integrais de cursos superiores independentemente do 

ENEM.  

7. Oferecimento de bolsas parciais ou integrais de pós graduação aos 

funcionários do Grupo AfroReggae.  

 

Os participantes do PAE terão, ao final de cada etapa concluída, seu 

rendimento escolar ou acadêmico avaliado pelo Comitê Deliberativo, que 

poderá decidir pela permanência ou não do participante no programa. No 



 

 

caso de bolsas parciais ou integrais a frequência mínima deve ser de 85% e 

aprovação em todas as disciplinas. 

 

O PAE estruturará o AlfaReggae para a alfabetização de jovens e adultos, 

funcionários e familiares dos funcionários do Grupo Afroreggae.  

 

O PAE terá um sistema de bônus aos participantes que funcionará da 

seguinte forma: 

 

 Bônus de R$ 1.000,00 para cada funcionário ou familiar que concluir 

a alfabetização no AlfaReggae. 

 Bônus de R$ 250,00 por filho de cada funcionário que passar de ano. 

 Bônus de R$ 500,00 por filho de funcionário que concluir o ensino 

fundamental.  

 Bônus de R$ 1.000,00 por filho de funcionário que concluir o ensino 

médio.  

 Bônus de R$ 1.000,00 para cada funcionário que concluir o ensino 

fundamental dentro ou fora do PAE. 

 Bônus de R$ 2.000,00 para cada funcionário que concluir o ensino 

médio dentro ou fora do PAE. 

 Bônus de R$ 500,00 para cada funcionário cujo filho concluir o ensino 

fundamental dentro ou fora do PAE. 

 Bônus de R$ 1.000,00 para cada funcionário cujo filho concluir o 

ensino médio dentro ou fora do PAE.  

 

 

 


