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CAMPANHA PROMOCI0NAL EAD -2° SEMHSTRE DE 2021
M6DULO JULHO/2021

REGULAMHNTO/SHU/PRO-EAD N° 025/2021

A   Sociedade   Educacional   Uberabense   e   sua  mantida  Universidade   de   Uberaba  -
UNIUBE instituem para o segundo semestre de 2021, a CAMPANHA PROMOCIONAL BAD -
2° SEMESTRE DE 2021, conforme as condig6es abaixo:

1  -Serao beneficiados pelo Programa os ingressantes no  segundo  semestre de 2021  no
m6dulo  de  julho  de  2021,  pelos  processos  seletivos  do  VESTIBULAR  ou  VESTIBULAR
AGENDADO  dos cursos de  graduagao  (bacharelados,  licenciaturas ou tecn61ogos)  somente na
modalidade a distancia,  ofertados mos  Polos  de Apoio Presencial de  acordo  com os  seguintes
crit5rios:

a)   Os  candidatos  ingressantes  no  segundo  semestre  de  2021   no  m6dulo  de  julho,
aprovados  mos   cursos   de  graduagao   (bacharelados,   licenciaturas  ou  tecn6logos),
ofertados  na  modalidade   a  distincia,   ministrados  em  urn  dos  Polos   de  Apoio
Presencial  da Uniube,  que  se  matricularem  no  periodo  de  24  de  maio  a  24  de
junho de 2021, pagarao a matricula no valor de R$39,00 (trinta e move reais).

b)   Para o curso de Pedagogia e Administracao, a concessao de desconto sera somente para
pagamento antecipado ate o dia 10 de cada mss no valor R$189,00 (cento e oitenta e
move reais) ou de 30% (trinta por cento) do valor integral para pagamento antecipado
ate o dia 20 de cada mss; para as parcelas da primeira e segunda etapa do curso.

Para os cursos de Licenciaturas, a concessao de desconto sera de 70%  (setenta por
cento) do valor da mensalidade somente para pagamento antecipado ate o dia  10 de
cada mss referente a primeira pontualidade ou de 30%  (trinta por cento) do valor
integral  para pagamento `antecipado  ate  o  dia  20  de  cada  mss  referente  a  segunda
pontualidade,  somente  para  as  parcelas  da  primeira  etapa  do  curso,  ex¢et¢B  s©
h¢juver aproveitamemto.

Para  o  curso de Hngenharia de Producao, a concessao de desconto  sera de 65%
(sessenta  e  cinco  por  cento)  do  valor  da mensalidade  somente  para  pagamento
antecipado ate o dia 10 de cada mss referente a primeira pontualidade, ou de 15%
(quinze por cento) do valor da mensalidade para pagamento antecipado ate o dia
20 de cada m6s referente a segunda pontualidade; esse desconto sera somente para
as parcelas da primeira etapa do curso. A partir da primeira parcela da segunda
etapa do curso de Engenharia de Producao ate o final do curso, o desconto sera
de 50% (cinquenta, por cento) do valor da mensalidade somente para pagamento
antecipado  ate  o  dia  10  de  cada  mss  referente  a primeira pontualidade,  ou  15%
(quinze por cento) do valor da mensalidade para pagamento antecipado ate o dia
20    de    cada    mss    referente    a    segunda    pontualidade,    valido    mcsmo    com
aproveitamento.
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Para  os  cursos  de  Engenharia  Civil  ou  nngenharia  E16trica,  a  concessao  de
desconto   sera  de  45%   (cinquenta  por  cento)   do   valor  da  mensalidade   para
pagamento antecipado ate o dia 10 de cada mss referente a primeira pontualidade
ou de 15% (quinze por cento) do valor integral para pagamento antecipado ate o dia
20  de  cada  mss  referente  a  segunda  pontualidade,  somente  para  as  parcelas  da
primeira etapa dos cursos, vfihitl® unesmo com aplf®veitamento®

c)   0   desconto   previsto   na   letra   "b"   nfo   sera   cumulativo   com   quaisquer   outros
beneficios, instituidos pela Sociedade Educacional Uberabense;

d)   Caso   o   pagamento   nao   seja   realizado   ate   a   tiltima   data  para   pagamento
antecipado,  conforme  indicado  na  alinea b,  ou  seja,  ate  o  dia 20  de  cada  mss,
sera devido o valor integral da parcela ate a data do seu vencimento;  conforme
tabela de valores e datas de vencimentos.

e)   0  desconto  sera  concedido  sobre  o  valor  da  semestralidade  da  la  etapa  da  matriz
curricular, aplicada a todos os candidatos aprovados que se matricularem e cursarem,
integral e regularmente, todos os componentes curriculares da  la etapa referente aos
cursos  citados  na  letra  "b",  onde  o  desconto  sera  concedido  sobre  o  valor  da
semestralidade da la etapa da matriz curricular do curso.

I)    0  beneficio  concedido Dara  os  cursos  citados  na letra  "b",  cessara  a  Dartir da
I)rimeira Darcela da 2° eta|)a dos cursos. permanecendo os beneficios previstos mos
Programas  de  Desconto  Uniube  -  EAD,  ate  o  final  do  curso,  de  acordo  com  o
regulamento de cada programa.

2 - Os beneficios previstos na` alinea `b' do item 1  sera mantido para a primeira etapa
do curso, ocorrendo a perda do beneficio apenas quando:

I  -  houver  a  interrupgao   dos  estudos  por  abandono,  -transferencia  de  curso  ou  de
modalidade de ensino, trancamento ou desistencia; ou mudanga de polo ou regiao; ou

11 - ocorrer punigao disciplinar, aplicada na forma do Regimento Geral da Universidade
de Uberaba;

3  - se houver solicitapao de retomo aos estudos de alunos anteriormente beneficiados, o
desconto sera proporcional ao vigente no ano/semestre de retomo, consoante a tabela em vigor,
aplicados aos valores da s5rie em curso.

4   -   0   beneficio   deste   Programa   nao   se   aplica   aos   alunos   ingressantes   como
PORTADORES  DE  DIPLOMA,  pelo  PROCESSO  DE  TRANSFERENCIA  EXTERNA  bern
como aos alunos de cursos na modalidade presencial.

5 - 0 prograna utilizara verba oriunda da rentincia de receita pela prestagao de servigos
educacionais  e,  tratando-se  de  concessao  espontanea,  nao  caberao  recursos  contra  a aplicapao
dos crit6rios estabelecidos no piesente Regulamento.

6   -   Os   casos   omissos   serao   resolvidos   por   competencia   exclusiva   do   Reitor   da
Universidade de Uberaba.
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7  -  0  presente  regulamento  passa  a  viger  para  os  alunos  selecionados,  aprovados  e
matriculados atrav6s do processo seletivo para ingresso no segundo semestre de 2021 no modulo
de julho de 2021, regularmente matriculados no periodo de 24 de maio a 24 de junho de 2021.

8 - Ficam revogadas as disposig6es contrdrias.

Uberaba, 21  de maio de 2021.

Sociedade haonal
Marcelo Palm6rio
Presidente

Uberabense Universidi`j.. .:`.  I:Uberaba
Marcelo Palm6rio
Reitor
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