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REGULAMENTO/SEU/DESCONT0 UNIUBE EMPRESA
N9 003/2023

A Sociedade  Educacional  Uberabense e sua  mantida  Universidade de  Uberaba -UNIUBE  instituem  para

o   primeiro   semestre   de   2023,   o   REGULAMENTO   SEU/DESCONTO   UNIUBE   EMPRESA   N9   003/2023,

conforme as condi¢6es abaixo:

1  -  Serao  beneficiados  pelo  Programa  os  alunos  ingressantes  no  primeiro  semestre  de  2023,  para
cursos t6cnicos, de graduacao presencial e EAD (exceto medicina) e p6s-gradua€ao presencial e FAD.

1.1.   DOS BENEFICIARIOS

Serao    considerados    BENEFICIARIOS,    os   colaboradores,    associados,    sindicalizados,    cooperativados,

membros, servidores ptiblicos, moradores de condominio, todos doravante denominados simplesmente
como  ``BENEF!CIARIOS",  de  empresas,  associa¢6es,  sindicatos,  cooperativas,  administra¢ao  pdblica  em

geral  e  condomfnios,  de  forma  a  incentiva-los  a  pr5tica  de  atividades  academicas  e/ou  profissionais,
relacionadas com o aperfei¢oamento do potencial do ser humano.

Os    beneficios   de    descontos    previstos    neste    regulamento,    serao   estendidos   n5o   somente    aos
colaboradores  da  CONVENIADA,  como  tambem  aos  dependentes  dos  mesmos,  quer  sejam  c6njuges,
companheiros(as),   filhos(as),   enteados(as)   e   dependente(s)   para   fins   de   imposto   de   renda,   todos
coletivamente denominados simplesmente '`BENEFICIARIOS".

2. DOS BENEFicIOS A CONVENIADA

2.1.  DO PERCENTUAL DE DESCONTO

A CONVENENTE  conceder5  desconto de  15% (quinze par cento),  sobre  o valor integral  da  mensalidade

para  os alunos que  NAO se enquadrarem em  nenhum  programa  de bolsas,  desconto ou financiamento
da  lnstituicao, condicionado a quita¢ao do pagamento da  mensalidade, quando este ocorrer ate a tlltima
data para pagamento antecipado.

A CONVENENTE concedera desconto de 10% (dez por cento), sobre o valor da  mensalidade  liquida  para
os  alunos  que  ja  se  enquadrarem  em  qualquer  programa  de  bolsas,  desconto  ou  financiamento  da
lnstituicao,  (exceto  a  Programa  de  desconto  EDUCA  MAIS,  Desconto  uniube  Campus  uberaba  e  os
bolsistas FAPEMIG  e CAPES dos programas de P6s-Graduacao Stri.ctu Sensu),  condicionado a  quita¢ao
do pagamento da mensalidade, quando este ocorrer ate a dltima data para pagamento antecipado.

2.2. TABELA EXEMPLO:
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2.3. OUTROS BENEFfcIOS A CONVENIADA

A CONVENENTE concorda em  instituir com  a  CONVENIADA,  planos de trabalho  especificos de  interesse

mdtuo, de forma a potencializar as capacidades humanas, a saber:

a.   Possibilidade  de  utiliza¢ao  da  infraestrutura  da  CONVENENTE  em   Uberaba/MG  e  Uberlandia/MG,

para treinamentos e eventos da CONVENIADA (mediante verificagao de disponibilidade);

b.  Possibilidade  de firmar convenios de estagio  nos termos disponiveis  pela  CONVENENTE, obedecendo
a  respectiva  legisla¢ao;

c.  Possibilidade de adesao ao CARTAO VITAL, sem custos para a CONVENIADA,  permitindo beneficios na

politica  de  descontos  em  exames  laboratoriais  no  Laborat6rio  de  Analises  Cli'nicas  e  lmagem  do  Mario
Palmerio Hospital Universitario em Uberaba/MG;

d.   Possibilidade   de   suporte  organizacional,   com   consultoria   e   planejamento  oriundo  das   Empresas
Juniores  da  Universidade  de  Uberaba  com  custos  reduzidos  para  a  CONVENIADA,  mediante verificacao
e  disponibilidade;

e.  Possibilidade de acesso a  palestras para colaboradores da empresa  CONVENIADA pelo corpo docente
da  UNIU'BE, mediante verifica¢ao de disponibilidade;

f.   Possibilidade  de   desenvolvimento  de   programas  sociais,   econ6micos,  tecnol6gicos  e  culturais  em
conjunto.

9.  Os  beneficiarios,  conforme  item   1.1  deste  Regulamento,  terao  ainda  descontos  nos  Servigos  do
HOSPITAL VETERINARIO DA UNluBE -HVU em Uberaba, MG, conforme disposto abaixo:

•       15%   (quinze   por   cento)   de   desconto   nos   Servicos   Ambulatoriais   (Consultas/Urg6ncias,
Emergencias e Exames), para pagamentos efetuados a vista;

•       20%   (vinte   par   cento)   de   desconto   nos   Servi€os   Hospitalares   (Diarias   de   lnterna¢5o   e
Cirurgias), para pagamentos efetuados a vista

-   Materiais   Medicos   Hospitalares,   medicamentos  e  OPME   (6rteses,   pr6teses  e   materiais  especiais)

utilizados em cirurgias ortop6dicas NAO entrain na tabela de descontos;

3.  DAS OBRIGA¢6ES DA CONVENIADA

3.1.    Divulgar   as    condi¢6es    previstas    no    CONV£NIO    UNIUBE    EMPRESA    para    os    BENEFICIARIOS,

assegurando  que  eles tenham  conhecimento  de todos  os direitos,  obriga¢6es  e  restri¢6es decorrentes
do presente instrumento.

3.2.  Fornecer  aos  BENEFICIARIOS  a  documenta¢ao  necessaria  para  a  obtencao  dos  beneficios  deste
Regulamento, sempre que tal documentacao seja de sua  responsabilidade.

3.3.  Permitir que a CONVENENTE divulgue a existencia  do  presente CONV€NIO.

3.4.   Permitir   que   a   CONVENENTE   realize   ac6es   promocionais   de   divulga¢ao   do   convenio   a   seus
beneficiarios tanto nas redes sociais quanto no site da instituicao, em midia impressa ou eletr6nica e nas
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dependencias  da  CONVENIADA  em  comum  acordo  e   respeitando  todas  as  normas  de  seguran¢a  e
agenda.

3.5.  Permitir colocac5o de material de divulga€ao, como banner, espago no site,  panfletos, e outros para
divulga¢ao  de  vagas  no  vestibular,  ou  divulga¢ao  de  oferta  de  cursos  de  gradua¢ao,  p6s-graduac5o,
t6cnicos, em todas as modalidades.

4. OS BENEFfcIOS CONCEDIDOS NO ITEM 2.1  PODERAO SER CANCELADOS QUANDO:

a.  houver a  interrup¢5o dos estudos por abandono, transferencia de curso ou de  modalidade de ensino,
trancamento ou desistencia; ou mudanca de polo ou regiao, ou;

b. ocorrer puni¢5o disciplinar, aplicada na forma do Regimento Geral da  Universidade de Uberaba.

5.  0  aluno  devera  solicitar  o  desconto  semestralmente,  atraves  do  SAE  -Servi¢o  de  Atendimento  ao
Estudante   no   AVA-   Ambiente   Virtual   do   Aluno,   anexando   c6pia   que   comprove   o   vinculo   com   a
conveniada,   como   CTPS  -  Carteira   de   Trabalho   ou   holerite,   Carteira   de   Associado/membro   com
validade   ou   Declara€5o   em   papel   timbrado   assinada   pelo   respons5vel   legal   ou   preposto,   RG,
comprovante  de  residencia  e  boleto de condominio  atualizado,  assim  como  outros documentos  que
comprovem as condi¢6es de vinculo de parentesco.

6.  0  programa  utilizara verba  oriunda  da  rentincia  de  receita  pela  prestac5o de  servicos educacionais e,
tratando-se    de    concessao    espontanea,    n5o    caberao    recursos    contra    a    aplicacao    dos   criterios
estabelecidos no presente Regulamento.

7. 0  presente  regulamento passa  a viger para os alunos matriculados atrav6s do processo seletivo  para
ingresso no primeiro semestre de 2023.

8. Ficam revogadas as disposi¢6es contr5rias.

Uberaba, 04 de novembro de 2022.

Sociedade hacbn.
Marcelo Palm6rio

Presidente

al  Uberabense un,vers,dha
Marcelo Palm6rio

Reitor

beraba

Dlre'toria Comereial uNluBE
Fone (3+) 3319-8819

E-mail : su pervisao.com®roi8I@un iu_be.br.
CampusAeroporto:Av.Nenesa-bi-;:,-idro;,.a:u.pive_r_?i_S_I.!%:_3Fpe5-GOO,uberabalMG,BIo¢oB,Sala28202j

h_1_tD:/haw.uniube.b±


