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PROGRAMA DESCONTO FAMILIA EAD

Regu]amento SEUOF-EAD -06/2021

A Sociedade Educacional Uberabense e sua mantida Universidade de Uberaba - UNIUBE instituem para
o segundo semestre de 2021, o PROGRAMA DESCONTO FAMiLIA, conforme as condig6es abaixo:

1   -  0  desconto  sera  de  5%  (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  da  mensalidade  escolar  a  alunos  que
comprovarem  o  parentesco,  entre  si,  irmaos,  pais,  filhos,  enteados,  c6njuges  e  companheiros,  e  que
estejam  regularmente  matriculados  em  urn  dos  cursos  de  graduagao  nas  modalidades  presencial  e  a
distancia ministrados pela Universidade de Uberaba.

2 - 0 desconto de 5°/o (cinco por cento) esta condicionado ao pagamento ser realizado ate a tiltima data
para pagamento antecipado, estabelecida pela instituigao

3  -  A  existencia  de  mais  de  urn  membro  do  grupo  familiar  nao  implicara  alteragao  no  percentual  do
desconto.

4  -  0  desconto  s6  sera  efetivado  se  o  aluno  efetuar  o  paganento  da  mensalidade  dentro  do  prazo
estabelecido  para  a  obtengao  do  desconto  derivado  do  pagamento  antecipado,  tamb6m  concedido  pela
Sociedade Educacional Uberabense.

5   -  0  aluno  devera  postular  o  desconto  mediante  requerimento,  necessariamente  instruido  com  as
comprovag6es de parentesco, tais como: certid6es de nascimento, certidao de casamento ou declaragao de
Uniao Estavel firmada em cart6rio, entregando-o no servigo de protocolo da instituigao de ensino.

6  - 0 desconto ora instituido  sefaL concedido a qualquer tempo,  sempre  considerado,  para infcio,  o mss
subsequente ao do protocolo do requerimento.

7 -0 desconto concedido nao sera cumulativo com quaisquer outros tipos de benefieios.

8 - 0 desconto sera suprimido a partir do mss imediatamente seguinte ao da extingao do vinculo escolar
do  parente  indicado,  seja  pela  conclusao  do  curso,  seja  por  qualquer  outra  razao,  e  ainda  podera  ser
suprimido a qualquer tempo, a crit6rio da concedente, mediante revogagao deste regulamento.

9 - 0 programa utilizara verba oriunda da rentincia de receita pela prestagao de servigos educacionais e,
tratando-se de concessao espontanea, nao caberao recursos contra a aplicagao dos crit6rios estabelecidos
no presente Regulamento.

10 - Os casos omissos serao resolvidos por competencia exclusiva do Reitor da Universidade de Uberaba.

11 -  0 presente regulamento tera vigencia no segundo semestre de 2021.

12 -Ficam revogadas quaisquer disposi96es contfarias.

Uberaba,  17 de maio de 2021.
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