
PROGRAMA DE DESCONTOS UNiFACOし

Considerando o cendrio econ∂mico atravessado pelo pais em decorr台ncia da

instaiada pelo novo coronavirus, a UNiFACOL - Centro Universita

andemia

Sua Reitoria, DECIDE criar um programa de descontos aos alunos, regido conforme

reguiamento abaixo:

1.　As parceIas da semestralidade referentes aos meses de ab叫maio e junho do

SemeStre Ietivo de 2020.1 poderao ser pagas com um desconto de lO% (dez por

CentO) incidente sobre o vaior pago peio aiuno, des

SObre as respectivas parceias nao uitrapasse ao per

POr CentO).

1.1　Caso ja possua de

nao fara jus ao descont

1.2　　0 descont

ParCeIas da semestraiidad

e o desconto tota=ncidente

tual de 65% (SeSSenta e Cinco

OntO que ultrapasse o percentual de 65%, O aIuno

ai de lO%.

este reguIa

incidindo sobre outras parceIas

item l.

requerimento at6 dois dias antes do VenCimento

O aPenaS Sera COnCedido nas

de abriI, maio e junho, naO

Sejam aqueIas dispostas no

devera fazer o devido

do boieto, SOb pena de nao ter o

respectivo desconto concedido.

2.1　No caso de estar inadimplentecom a parceIa da semestraIidade
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3.1 Todo e quaIquer requerimento que seja reaIizado por quaisquer ou

que nao seja o portal academico nao seratonsiderado.

3.2　O portai acad全mico podera ser acess

4.　Recebido o requerimento, O Departamento Fin da UNiFACOL ir:i emitir

novos boIetos bancarios, COm O desconto, OS quais poderao ser acessados no portaI

academico.

4.1 O boleto serきemitido com a mesma data

boleto anterior.

4.2. Caso o boleto nao sej

ramada para pagamento do

O nO VenCimento, havera a perda de todos os

descontos concedidos peia UNiFACOL.

4.3　A UNiFACOL, em nenhuma hip6tese

respectivos descon

5.　O aiuno que mantenha fina

P-FIES nao fara jus aos descontos

impossib紺dade de a UNIFACOL aIterar o c

instituic6es bancdrias.

6.　O aIuno que ja tenha rea=zado o

referente ao mes de abriI, quando da pし

mboIsara os vaIores dos

estudant= na modaIidade Novo FiES ou

neste reguIamento, tendo em vista a

trato mantido peIos alunos com as suas

ento da parceIa da semestraIida

do presente regulamento, PO

requerer que o valor do desconto a que teria quando do pagamento



7. O aiuno que pagar pontuaImente as parce-as da semestra-idade, referent

meses de abrii′ maio e junho de 2020′ e que naO tiver d6bito de quaIquer na

COm a lES ira obter um desconto de 30% sobre a primeira parc

de 2020.2, Ou Seja, na matrfouia.

7.1　Para ter direito ao desconto, O aIuno

exclusivamente′ nO Perfodo previsto no caIe

Perdendo o respectivo desconto caso venha

PraZO.

7.2　O aluno q

Primeira parceia do se

PreVisto neste item. Nes

descontos.

ef(cio de des

Ietiv0 2020.

naOSera PO

8　　Sera possivel parcelar, Via cartao

COrreSPOndentes ds parceIas do semestre

maio e junho, desde que pagas todas as tr台s de

O aIuno gozara de um desconto de 5% incidente
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5 efetivar a matrfoula,

academico para tal ato,

reaiizado fora do respectivo

na matrieuIa, Ou Seja, na

terきdireito ao desconto

acumuiar os percentuais de

Onde a primeira parcela da

Suir boIsa de lOO%　nas

entuaI de 65%, ter5 direito

meira parcela do semestre

OntuaImente as parcelas de

em at6 10 vezes os

eferentes aos meses de abriI,

VeZ. Para esta possib掴d

SObre o vaIor totai.
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