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PROGRAMA DH DESCONTO TRANSFHRENCIA UNIUBE - EAD

REGULAMENTO;sEunTROTHAD NO 006/202 1

A  Sociedade  Educacional  Uberabeuse  e  sua mantida Universidade  de  Uberaba -

UNIUBE iustituem para o  segundo  semestre de  2021,  o PROGRAMA DE DESCONTO

TRANSFERENCIA UNIUBE -EAD, conforme as condig6es abaixo:

1   -  Serao  beneficiados  pelo  Prograna  os  alunos  selecionados  pelo  processo  de

transferencia exterma, convocados para matricula mos cursos de gradungao @acharelados,

licenciaturas  ou tecn6logos),  na modalidade  a distancia,  ministrados mos  Polos  de  Apoio

Presencial  da Universidade  de  Uberaba,  para  ingresso  no  segundo  semestre  de  2021  de

acordo com os seguintes crit6rios:

a)    o  beneficio  sera  concedido  apenas  aos  ingressantes  Dara  o  segundo  semestre  de

2Q2|   pelo   processo   de   transferencia   extema   para   os   cursos   de   gradueg5o

@acharelados,  licenciaturas  ou tecn6logos)  na  modalidade  EAD,  ministrados  mos
Polos de Apoio Presencial;

b)   a  concessao  sera  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  da  semestralidade  para

pagamento antecipado ate o dia  10 de cada mes ou de 30% (trinta por cento) para

pagamento  antecipado ate  o dia 20  de cada mss,  exceto os cursos  de  engenharias

que o desconto sera de 30% (trinta por cento) para pagamento antecipado ate o dia

10 de cada mss o`u de  15% (quinze por cento) para pagamento antecipado ate o dia

20   de   cada   mss,   e   para   os   cursos   de   Marketing   e   Licenciatura   em   Letras

Poftugues/Espanhol  o  desconto  sera  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  da

semestralidade  para pagamento  antecipado  ate  o  dia  10  de  cada  mes  ou  de  40%

(qunrenta por cento) para pagamento antecipado ate o dia 20 de cada mss;

c)   o  desconto  previsto  na  letra  "b"  estf  condicionado  ao  pagamento  a  ser
realizado ate as datas estabelecidas pe]a instituicao;  e

d)   caso  o  pnganento  nfo  seja realizado  ate  as  datas  para pngamento  antecipado
sera devido .o valor integral da parcela ate a data do seu vencimento.

2  -  0  desconto  sera  mantido  para  todo  o  curso,  ocorrendo  perda  do  beneficio

qundo:
I  - houver  a  interrupgao  dos  estudos  por  abandono,  transferencia  de  curso  e/ou

tumo, ou de modalidade de ensino, trancamento ou desistencia;
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11 -houver a transferencia de curso para outra regiao;

Ill  -  ocorrer  punicao   disciplinar,  aplicada  na  forma  do  Regimento   Geral  da

Universidade de Uberaba.

3 - Caso ocorra a perda do beneficio, pelo motivo apontado no inciso I do item 2, a

reintegragao do beneficio, nos semestres posteriores, podera ocorrer por no maximo duas

vezes,   estando   ainda  condicionada  aos   crit6rios  estabelecidos  pelo   Programa  para  o

ano/semestre de retomo,  observada a existencia de vagas,  e mediante  a apresentagao  de

requerimento no  SAE. No caso  do inciso  11  do  item 2,  quando houver a transfer6ncia de

curso  para  outra  regiao,  e  o  percentual  do  beneficio  for  diferente,   sera  adequado  o

percentual  do  desconto  para  o  polo  ao  qual  foi  solicitado  a  transferencia.  Nao   sera

concedida a reintegrapao  de beneficio quando ocorrer perda pelo motivo  do inciso  Ill do

item 2.

4 - Os descontos concedidos nao serao cumulativos com quaisquer outros tipos de

beneficios, instituldos pela Sociedade Educacional Uberabense.

5  -  0 beneficio  deste Programa nao  se  aplica aos processos  de transferencia para

cursos    de    graduagao    (bacharelados,    licenciaturas    ou   tecn6logos),    ministrados   na

modalidade presencial, assim como aos cursos de P6s Graduagao.

6  -  0  prograna utilizara verba oriunda da rendncia de  receita pela prestapao  de

servigos educacionais e, tratando-se de concessao espont`anea, nao caberao recursos contra

a aplicagao dos crit6rios estabelecidos no presente Regulamento.

7  -  Os  casos  omissos  serao  resolvidos  por  competencia  exclusiva  do  Reitor  da

Universidade de Uberaba.

8  -  0 presente regulamento passa a viger para os alunos matriculados atraves  do

processo de transferencia extema no segundo semestre de 2021.

9 - Ficani revogadas as disposic6es contrdrias.

Uberaba,17 de maio de 2021.

soc]edarfud¢c\bional Uberabense
Marcelo Palmerio
Presidente

unlverswdke Uberaba
Marcelo Palm6rio
Reitor
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