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Regulamento Rematrícula de 01 de julho de 2020. 

 
Campanha de Desconto para Rematrícula para (Veteranos) ao período letivo 2º semestre 2020. 

 

Centro Universitário FAMETRO – UNIFAMETRO, por meio do presente Regulamento da Campanha de 

Desconto na rematrícula para (Veteranos) ao período letivo 2º semestre 2020, estabelece as condições 

que regerão a concessão de descontos oferecidos aos alunos adimplentes no período de Rematrícula 

cursos de graduação, EAD e Semipresencial do Centro Universitário Fametro - UNIFAMETRO e das 

Faculdades Unifametro Maracanaú, Cascavel e Aldeota. 

 

I. OBJETO 
a) Concessão de 70% de desconto no valor da mensalidade (Rematrícula) válido para os alunos 

adimplentes que não possuam qualquer tipo de pendência com a Instituição e que aceitarem o 

Contrato de Rematrícula no período de 01/07/2020 a 10/07/2020, efetuando o pagamento da 

Rematrícula dentro do prazo de 01/07/2020 a 10/07/2020.  

b) Alunos inadimplentes que se tornarem adimplentes nesse período somente terão direito ao desconto 

se efetuarem o pagamento dos débitos até o dia 10/07/2020 e efetuarem também o pagamento da 

antecipação da Rematrícula até o dia 10/07/2020. 

c) Os descontos não são acumulativos, conforme Portaria No. 002 de 02 de outubro de 2019 Regras de 

Concessão de Desconto.  

 

II. ELEGÍVEIS 

Os elegíveis a este desconto promocional da Rematrícula para (Veteranos) ao período letivo 2º 

semestre 2020. Aplica-se somente aos alunos veteranos, regularmente matriculados até a divulgação 

desta política. 

a) Ao aluno (a) adotante do Programa: “EDUCA MAIS BRASIL”, O desconto será calculado somente 

sobre o valor pago a UNIFAMETRO, conforme termo de renovação do programa. 

b) Ao aluno (a) adotante do Programa: “QUERO BOLSA”, O desconto será calculado sobre o valor 

integral da mensalidade UNIFAMETRO, conforme termo de renovação do programa. 

c) Ao aluno (a) que optar pelo financiamento: “PRAVALER”, O desconto será calculado sobre o valor 
integral da 1º Parcela (rematrícula), e sua concessão está sujeito ao pagamento da rematrícula 
diretamente para UNIFAMETRO, com o financiamento das demais mensalidades 2º a 6º. O 
Desconto não se aplica ao financiamento das 6 (seis) parcelas do semestre. 

d) Ao aluno (a) adotante do Programa: “PROUNI 50%”, O desconto será calculado sobre o valor 

integral da mensalidade UNIFAMETRO, conforme termo de renovação do programa. 

e) Ao aluno (a) adotante do Programa: “FIES LEGADO”, O desconto será calculado sobre o valor 
integral da mensalidade UNIFAMETRO, e sua concessão está sujeito ao ADITAMENTO concluído até 
10/07/2020 (status contratado) FIES para período letivo 2020.1. 

f) Ao aluno (a) adotante do Programa: ” FIES (NOVO) Modalidade e P-FIES”, O desconto será 
calculado sobre o valor integral da mensalidade UNIFAMETRO, e sua concessão está sujeito ao 
ADITAMENTO concluído até 10/07/2020 (status contratado) FIES para período letivo 2020.1. 
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III. CONDIÇÕES GERAIS  

 
a) O desconto previsto neste Regulamento é um benefício do aluno, sendo pessoal e intransferível. 
b) O desconto, ou parte dele, não pode ser concedido a terceiros, nem utilizado em períodos posteriores 

aos explicitados nos itens já mencionados anteriormente.  
c) O Centro Universitário Fametro – UNIFAMETRO não se responsabiliza por qualquer perda, dano ou 

prejuízo de qualquer natureza que o participante possa vir a sofrer se este não atender integralmente a 
este Regulamento. 

d) Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria 
Financeira da Instituição. 

e) Fica reservado à Mantenedora da UNIFAMETRO o direito de averiguar, a qualquer momento o 

cumprimento dos requisitos dispostos neste Regulamento.  

f) Se, por qualquer motivo alheio à vontade e controle da UNIFAMETRO, não for possível conduzir esta 

campanha conforme o planejado, está poderá ser modificada, suspensa e/ou finalizada 

antecipadamente, mediante aviso ao público em geral e aos participantes, através dos mesmos meios 

utilizados para sua divulgação, informando as razões que a levaram a tal decisão. 

g) É de responsabilidade do candidato (a) conhecer os critérios para concessão do desconto descritos neste 

documento e, em caso de dúvidas, contatar a UNIFAMETRO; 

 

 

 

 

 
Fortaleza (CE), 01 de julho de 2020. 
Diretor Administrativo Financeiro – UNIFAMETRO. 


