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CAMPANHA PROMOCI0NAL HAD -2° SEMESTRE DH 2021
MODUL0 JULHO/2021

2° ADITIV0 A0 REGULAMENTO/SEU/PD-HAD N° 006/2021

A   Sociedade   Educacional   Uberabense   e   sua  mantida  Universidade   de   Uberaba  -
UNIUBE   instituem   o   20   Termo   Aditivo   a   CAMPANHA   PROMOCIONAL   EAD   -   2°
SEMESTRE DE 2021 :

1  -  0 objeto deste `termo aditivo se constituiu na divulga€ao  da data de matricula e o
percentual de concessao de desconto para ingresso mos cursos no m6dulo de julho de 2021,
estabelecida nas letras  `a'  e  `b'  do  item 01  do regulamento  SEU/PD-EAD  n°  006/2021  para o
periodo de 25 de junho a 27 de julho de 2021, onde:

a)   Os candidatos ingressantes no segundo semestre de 2021  no m6dulo de julho,  sendo
portadores  de diploma  de curso  superior, venhain a ocupar vagas remanescentes
no segundo semestre de 2021, aprovados mediante processo pr6prio e especifico para
ocupapao  dessas  vagas  mos  cursos  de  graduagao  em  Licenciaturas,  Tecn6logos    e
Bacharelados, ofertados na modalidade a distincia, ministrados em urn dos Polos de
Apoio Presencial da Uniube, que se matricularem no periodo de 25 de junho a 27
de julho de 2021, pagarao a matrfcula no valor de R$29,00 (vinte e move reais);

b)   Os candidatos ingressantes no segundo semestre de 2021  no m6dulo de julho, sendo
portadores de diploma de curso superior, regularmente matriculados no periodo de
25   de junho  a  27  de julho  de 2021  mos  cursos  de Pedagogia,  Administracao  e
Servico  Social, a concessfro  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 Bacharelados  e Tecn6Iogos  a concessao  de  desconto  sera de  70%
(setenta por cento) do valor da mensalidade somente para paganento 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 m6s  referente  a
segunda pontualidade, somente para as parcelas da primeira etapa do curso.

Para o  curso  de Engenharia 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 mss 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°/o`
(quinze por cento) do valor da mensalidade para pagamento antecipado ate o dia
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20    de    cada    m6s    referente    a    segunda    pontualidade,    valido    mcsino    com
aproveitanento.
Para  os  cursos  de  Engenharia  Civil  ou  Engenharia  E16trica,  a  concessao  de
desconto sera de 45%  (quarenta e cinco por cento) do valor da mensalidade para
pagamento antecipado ate o dia 10 de cada mss referente a primeira pontualidade
ou de 15°/o (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, vfilido mesmo corm aprovcitarm€EL€o.

A  partir das  pr6ximas  etapas  esses  descontos  serao  concedidos  de  acordo  com o
regulanento disponivel na integra no site www.uniube.br.

2   -   Ficam   ratificadas   as   demais   Clausulas   do   Regulanento   original   assinado   em
17/05/2021

Uberaba, 26 de junho de 2021.
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