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PORTARIA DAF Nº 02, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 

. 

O presente documento tem como objetivo formalizar as 
diretrizes relacionadas as Políticas Comerciais – 2021.1 
aplicáveis no EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL 
MARACANAÚ LTDA - CENTRO UNIVERSITÁRIO 
FAMETRO – UNIFAMETRO, nos cursos de GRADUAÇÃO 
BACHARELADO, LICENCIATURA E TECNOLÓGICA. 
Regulamenta, descontos e bolsas para ingressantes 
(novatos) ao período letivo 2021.1. 
 
 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO - UNIFAMETRO, no uso de suas atribuições, formaliza a 
concessão de Descontos e Bolsas por forma de ingresso – Vestibular Online, ENEM, Transferidos e 
Graduados para candidatos ingressantes interessados nos cursos de GRADUAÇÃO BACHARELADO, 
LICENCIATURA E TECNOLÓGICA Obedecendo as seguintes regras: 
 
 
 Elegibilidade Campi: Centro, Aldeota, Maracanaú e Cascavel. 
 Tipo de desconto: Matrícula  
 Modalidade: Graduação Presencial, Semipresencial e EAD; 

 Formas de ingresso válidas: Vestibular Online, ENEM, Transferido e Graduado;   

 Plano de pagamento: " A DEFINIR"; 

 Desconto: 50% (cinquenta); 

 Validade: matrículas no período de 02/11/2020 até 12/03/2021, de acordo com o 
quantitativo estabelecido para campanha; 

 Vigência: voucher se dará somente na matrícula do semestre letivo de 2021.1; 

 Setor gestor: Quero Ser Aluno. 
 

Regras de Concessão: 

 A concessão de qualquer categoria de desconto é realizada no ato da matrícula; 

 Controle e concessão ao convocado no ato da pré-matrícula somente pelo Quero Ser 
Aluno; 

 Elegível para candidato (a) que adotar a contratação do Financiamento Pravaler e Pra 
Frente; 

 Não elegível para aplicação em rematrículas; 

 Não elegível para candidato (a) adotante dos Programas: Educa Mais Brasil, Quero Bolsa, 
ProUni e FIES;  

 Necessária apresentação dos documentos exigidos para matrícula de acordo com cada 
forma de ingresso vigente; 

 O candidato (a) não pode ter vínculo com a Unifametro no mesmo curso e/ou esteja com 
status de ABANDONO, MATRICULADO, TRANCADO; 

 Parcelamento do valor final poderá ser parcelado com cartão de crédito em até 6x sem 
juros; 

 Voucher válido por candidato (a). 
 
Condições Gerais: 

 Alunos ingressantes com a nota do ENEM a nota mínima é 450 pontos; 

 É de responsabilidade do candidato (a) conhecer os critérios para concessão do desconto 
descritos neste documento e, em caso de dúvidas, contatar a UNIFAMETRO; 

 A criação de uma nova portaria revoga a sua anterior, ficando a anterior regulamentando 
apenas ao candidato (a) que esteja sob a vigência desta; 

 A política de desconto pode ser alterada a qualquer tempo, sem aviso prévio; 

 Os descontos não são acumulativos 
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 Elegibilidade Campi: Centro e Aldeota. 
 Tipo de desconto: Mensalidades 
 Modalidade: Graduação Presencial; 

 
 Forma de Ingresso: Vestibular Online 

 Forma de ingresso válida: Vestibular Online;   

 Plano de pagamento: Desconto Promocional; 

 Desconto: 30% (trinta); 

 Validade: matrículas no período 02/11/2020 até 12/03/2021; 

 Vigência: durante vigência do curso: 

 Setor gestor para comercialização: Quero Ser Aluno; 
 

 Forma de Ingresso: Transferido e Graduado; 

 Forma de ingresso válida: Transferido e Graduado;   

 Plano de pagamento: Transferidos e Graduados; 

 Desconto: 50% (cinquenta); 

 Validade: matrículas no período 02/11/2020 até 12/03/2021; 

 Vigência: durante vigência do curso: 

 Setor gestor para comercialização: Quero Ser Aluno; 
 

 Forma de Ingresso: ENEM; 

 Forma de ingresso válida: Enem;   

 Plano de pagamento: Desconto Enem; 

 Desconto: De acordo com a média geral das notas; 

Médias Desconto 

400 a 500 35% 

501 a 600 40% 

601 a 700 45% 

701 a 849 50% 

850 a 1000 100% 

 Validade: matrículas no período 02/11/2020 até 12/03/2021; 

 Vigência: durante vigência do curso: 

Setor gestor para comercialização: Quero Ser Aluno; 
                               

 Elegibilidade Campi: Maracanaú e Cascavel. 
 Tipo de desconto: Mensalidades 
 Modalidade: Graduação Presencial 

 

 Formas de Ingresso válidas: Vestibular Online, ENEM, Transferido e Graduado;   

 Título: Desconto Promocional; 

 Público-alvo: Ingressantes (novatos); 

 Desconto: 50% (cinquenta); 

 Validade: matrículas no período de 02/11/2020 até 12/03/2021; 

 Vigência: durante vigência do curso: 

 Setor gestor para comercialização: Quero Ser Aluno; 
Regras de Concessão: 

 

 Aplicação nas mensalidades e rematrículas; 

 Alunos ingressantes com a nota do ENEM a nota mínima é 450 pontos; 

 A concessão de qualquer categoria de desconto é realizada no ato da matrícula; 

 Comercialização ao convocado no ato da pré-matrícula somente pelo Quero Ser Aluno; 

 Elegível para candidato (a) adotante dos Programas FIES; 
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 O desconto promocional é condicionado ao status de adimplência no ato do faturamento 
da parcela e condicionado ao seu vencimento, isto é, parcela vencida perderá o direito ao 
percentual concedido no mês vigente;  

 Elegível para candidato (a) que adotar a contratação do financiamento e parcelamento 
Pravaler e Pra Frente, o desconto é reduzido para 40%; 

 Necessária apresentação dos documentos exigidos para matrícula de acordo com cada 
forma de ingresso vigente; 

 O candidato (a) não pode ter vínculo com a Unifametro no mesmo curso e/ou esteja com 
status de ABANDONO, MATRICULADO, TRANCADO. 
 

Condições Gerais: 
 

 É de responsabilidade do candidato (a) conhecer os critérios para concessão do desconto 
descritos neste documento e, em caso de dúvidas, contatar a UNIFAMETRO; 

 A criação de uma portaria revoga a sua anterior, ficando a anterior regulamentando 
apenas ao candidato (a) que esteja sob a vigência desta; 

 A política de desconto pode ser alterada a qualquer tempo, sem aviso prévio; 

 Os descontos não são acumulativos. 
 

 Elegibilidade Campi: Centro, Aldeota, Maracanaú e Cascavel; 
 Tipo de desconto: Mensalidades  
 Modalidade Graduação Semipresencial e EAD; 

 
 Forma de Ingresso: Vestibular Online e ENEM; 

 

 Forma de ingresso válida: Vestibular Online, Enem;   

 Plano de pagamento: Semipresencial e EAD; 

 Desconto: 20% (vinte); 

 Validade: matrículas no período 02/11/2020 até 12/03/2021; 

 Vigência: durante vigência do curso: 

 Setor gestor para comercialização: Quero Ser Aluno; 
 

 Forma de Ingresso: Transferidos e Graduados; 
 

 Forma de ingresso válida: Transferido e Graduado 

 Plano de pagamento: Semipresencial e EAD – Transferido e Graduado; 

 Desconto: 25% (vinte e cinco); 

 Validade: matrículas no período 02/11/2020 até 12/03/2021; 

 Vigência: durante vigência do curso: 

 Setor gestor para comercialização: Quero Ser Aluno; 
 

Regras de Concessão (Ingressantes):  
 

 Aplicação somente nas mensalidades; 

 A concessão de qualquer categoria de desconto é realizada no ato da matrícula; 

 Comercialização ao convocado no ato da pré-matrícula somente pelo Quero Ser Aluno; 

 O desconto promocional é condicionado ao status de adimplência no ato do faturamento 
da parcela e condicionado ao seu vencimento, isto é, parcela vencida perderá o direito ao 
percentual concedido no mês vigente;  

 Elegível para candidato (a) que adotarem a contratação do FIES; 

 Não elegível para candidato (a) que adotar a contratação do financiamento/parcelamento 
Pravaler e Pra Frente; 

 Não elegível para candidato (a) adotante dos Programas: PROUNI, Educa Mais Brasil e 
Quero Bolsa; 

 Necessária apresentação dos documentos exigidos para matrícula de acordo com cada 
forma de ingresso vigente; 
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 O candidato (a) não pode ter vínculo com a Unifametro no mesmo curso e/ou esteja com 
status de ABANDONO, MATRICULADO, TRANCADO; 

 
Condições Gerais: 

 É de responsabilidade do candidato (a) conhecer os critérios para concessão do desconto 
descritos neste documento e, em caso de dúvidas, contatar a UNIFAMETRO; 

 A criação de uma portaria revoga a sua anterior, ficando a anterior regulamentando 
apenas ao candidato (a) que esteja sob a vigência desta; 

 A política de desconto pode ser alterada a qualquer tempo, sem aviso prévio; 

 Os descontos não são acumulativos.  
                                   

 Elegibilidade Campi: Centro, Aldeota, Maracanaú e Cascavel. 
 Modalidade: Mensalidades para Grupos 

 Formas de Ingresso válidas: Vestibular Online, ENEM (mínimo de 450 pts), Transferido 
e Graduado;   

 Títulos: Desconto Promocional; 

 Desconto: 50%; 

 Contingente: a partir de 10 (dez); 

 Público-alvo: Ingressantes (novatos); 

 Validade: matrículas no período de 02/11/2020 até 12/03/2021; 

 Vigência: durante vigência do curso: 

 Setor gestor para comercialização: Quero Ser Aluno; 
 

Regras de Concessão: 
 

 Candidato (a) que pagarão de forma particular os Serviços Educacionais sem nenhum tipo 
de financiamento ou bolsa externa, receberá 50% (cinquenta) de desconto nas 
mensalidades durante todo o curso; 

 O desconto de 50% (cinquenta) na matrícula será concedido apenas a matrícula 2020.1, 
não se aplicando as rematrículas; 

 Não poderão solicitar nenhum outro tipo de financiamento em virtude de trabalharmos com 
grade fechada; 

 Candidato (a) que possua FIES transfere normalmente sem direito a nenhum tipo de 
desconto promocional; 

 Candidato (a) que desejem contratar o financiamento Pravaler ou Pra Frente o desconto 
será reduzido para 40% 

 Condições para perder direito ao desconto: 

 Inadimplência no ato do faturamento da parcela e condicionado ao seu vencimento, 
isto é, parcela vencida perderá o direito ao desconto no mês vigente; 

 Abandono; 

 Cancelamento; 

 Transferência Externa; 

 Trancamento. 
 
Condições Gerais: 

 Lembramos que para ocorrer o benefício do desconto na matrícula, deverá ter a adesão 
do grupo confirmada (quitada). Caso o quantitativo mínimo não seja confirmado, a 
condição estará sujeita a alterações; 

 O candidato não pode ter tido vínculo com a Instituição, no mesmo curso, e esteja com 
status de: ABANDONO, TRANCADO; 

 Não retroage para o mesmo público para a mesma entrada; 

 Aluno que faz uso de FIES, PROUNI, QUERO BOLSA e EDUCA MAIS BRASIL, perderá 
o direito ao desconto; 

 Os descontos não são acumulativos; 

 É de responsabilidade do candidato (a) conhecer os critérios para concessão do desconto 
descritos neste documento e, em caso de dúvidas, contatar a UNIFAMETRO; 
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 A criação de uma portaria revoga a sua anterior, ficando a anterior regulamentando 
apenas ao candidato (a) que esteja sob a vigência desta; 

 A política de desconto pode ser alterada a qualquer tempo, sem aviso prévio; 

 Os descontos não são acumulativos. 
 

 Elegibilidade Campi: Centro, Aldeota, Maracanaú, Cascavel; 
 Modalidade: Mensalidades com Programa de Bolsa 

 

 Programas Válidos: Quero Bolsa e Educa Mais Brasil; 

 Formas de Ingresso válidas: Vestibular Online e ENEM (mínimo de 450 pts);   

 Título: Bolsa Promocional nas Mensalidades; 

 Público-alvo: Ingressantes (novatos); 

 Bolsa: 50% (cinquenta); 

 Validade: matrículas no período de 02/11/2020 até 12/03/2021; 

 Vigência: durante vigência do curso; 

 Setor gestor para comercialização: Quero Ser Aluno; 
 

Regras de Concessão Gerais: 
 

 Aplicação somente nas mensalidades; 

 A concessão de qualquer categoria de desconto é realizada no ato da matrícula; 

 Comercialização ao convocado no ato da pré-matrícula somente pelo Quero Ser Aluno; 

 O desconto promocional é condicionado ao status de adimplência no ato do faturamento 
da parcela e condicionado ao seu vencimento, isto é, parcela vencida perderá o direito ao 
percentual concedido no mês vigente;  

 Não elegível para candidato (a) adotante da contratação do ProUni e FIES, Pravaler e Pra 
Frente; 

 Necessária apresentação dos documentos exigidos para matrícula de acordo com cada 
forma de ingresso vigente; 

 O candidato (a) não pode ter vínculo com a Unifametro no mesmo curso e/ou esteja com 
status de ABANDONO, MATRICULADO, TRANCADO; 

 Os descontos não são acumulativos; 
 
 Principais Regras de Concessão - Educa Mais Brasil: 

 

 A concessão do desconto (bolsa) se dar por meio de inscrição no site do Programa 
(www.educamaisbrasil.com.br) escolhendo o curso e informando os dados pessoais e 
socioeconômicos. Havendo vaga disponível a aprovação é imediata; 

 Percentual da bolsa para a primeira matrícula: 100% para o Programa Educa Mais 
Brasil; 

 Da 2a. até a última mensalidade da vigência da bolsa captador (% citado no item 
Bolsa); 

 Não elegível para adesão para aqueles que tenham aderido à outra bolsa nos últimos 
06 (seis) meses do programa citado; 

 Rematrículas: será aplicado para ambas concedentes – IES e Programa, totalizando 
100% do valor vigente; 

 Demais regras são citadas em CARTA DE APROVAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO na 
adesão pelo candidato. 

 
 Principais Regras de Concessão - Quero Bolsa: 

 

 A concessão do desconto (bolsa) se dar por meio de inscrição no site do Programa 
escolhendo o curso e informando os dados pessoais e socioeconômicos. Havendo 
vaga disponível a aprovação é imediata; 

 Percentual da bolsa para a primeira matrícula: 100% para o Programa Quero Bolsa; 
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 Aos candidatos já matriculados, com vinculo estudantil com outra instituição, 
transferidos de outra instituição ou graduados não poderão fazer adesão a bolsa;  

 A bolsa de estudo será cancelada definitivamente em caso de: 

 Trancamento/cancelamento da matrícula; 

 Transferência de modalidade/curso/campus. 

 O desconto se aplica a todas as mensalidades, com a carga horária vigente do 
semestre, com exceção das rematrículas e disciplinas em que o aluno ficar de 
dependência; 

 Condições válidas para matrículas efetivadas dentro do calendário da IES. 
 

Condições Gerais: 
 

 É de responsabilidade do candidato (a) conhecer os critérios para concessão do 
desconto descritos neste documento e, em caso de dúvidas, contatar a 
UNIFAMETRO; 

 A criação de uma portaria revoga a sua anterior, ficando a anterior regulamentando 
apenas ao candidato (a) que esteja sob a vigência desta; 

 A política de desconto pode ser alterada a qualquer tempo, sem aviso prévio; 

 Os descontos não são acumulativos.   
                                                  

 Elegibilidade Campi: Centro, Aldeota 
 

 Modalidade: Concludentes de escola pública 

 Formas de Ingresso válidas: Vestibular Online, ENEM (mínimo de 450 pts);  

 Títulos: Desconto escola pública; 

 Desconto: 50%; 

 Público-alvo: Ingressantes (novatos) que concluíram ensino médio em escola pública; 

 Validade: matrículas no período de 02/11/2020 até 12/03/2021; 

 Vigência: durante vigência do curso: 

 Setor gestor para comercialização: Quero Ser Aluno; 
 

 
Regras de Concessão: 

 

 Alunos ingressantes com a nota do ENEM a nota mínima é 450 pontos 

 Abrange os cursos de Graduação Bacharelado, Licenciatura e Tecnológica, exceto 
para os cursos na modalidade EAD e semipresencial. 

 Aplicável às mensalidades durante o curso todo, exceto nas rematrículas; 

 Disponível para os candidatos que matricularem até 12/03/2021; 

 Semestre de concessão 2021.1; 

 A concessão de qualquer categoria de desconto é realizada no ato da matrícula. 

 Condições para perder direito ao desconto: 

 Inadimplência no ato do faturamento da parcela e condicionado ao seu vencimento, 
isto é, parcela vencida perderá o direito ao desconto no mês vigente; 

 Abandono; 

 Cancelamento; 

 Transferência Externa; 

 Trancamento. 
 

Vagas disponíveis: 150 
 

Condições Gerais: 

 O candidato deve apresentar documento que comprove a conclusão do ensino médio em 
escola pública; 

 O candidato não pode ter tido vínculo com a Instituição, no mesmo curso, e esteja com 
status de: ABANDONO, TRANCADO; 
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 Não retroage para o mesmo público para a mesma entrada; 

 Aluno que faz uso de FIES, PROUNI, QUERO BOLSA e EDUCA MAIS BRASIL, perderá 
o direito ao desconto; 

 Os descontos não são acumulativos; 

 É de responsabilidade do candidato (a) conhecer os critérios para concessão do desconto 
descritos neste documento e, em caso de dúvidas, contatar a UNIFAMETRO; 

 A criação de uma portaria revoga a sua anterior, ficando a anterior regulamentando 
apenas ao candidato (a) que esteja sob a vigência desta; 

 A política de desconto pode ser alterada a qualquer tempo, sem aviso prévio; 

 Os descontos não são acumulativos.   

  
 Elegibilidade Campi: Centro e Aldeota 
 Tipo de desconto: Rematrículas   
 Modalidade Graduação Semipresencial e EAD; 

 

 Desconto: 10%; 

 Público-alvo: Rematrícula Ingressantes 2021.1; 

 Vigência: durante vigência do curso: 

 Setor gestor para comercialização: Quero Ser Aluno; 
Regras de Concessão: 

 

 Semestre de concessão 2021.1; 

 O candidato não pode ter tido vínculo com a Instituição, no mesmo curso, e esteja com 
status de: ABANDONO, TRANCADO; 

 Aluno que faz uso de FIES, PROUNI, QUERO BOLSA e EDUCA MAIS BRASIL, 
perderá o direito ao desconto; 

 Os descontos não são acumulativos; 
 

Condições Gerais: 

 O candidato não pode ter tido vínculo com a Instituição, no mesmo curso, e esteja com 
status de: ABANDONO, TRANCADO; 

 Não elegível para os programas PROUNI, QUERO BOLSA e EDUCA MAIS BRASIL; 

 Os descontos não são acumulativos; 

 A criação de uma portaria revoga a sua anterior, ficando a anterior regulamentando 
apenas ao candidato (a) que esteja sob a vigência desta; 

 A política de desconto pode ser alterada a qualquer tempo, sem aviso prévio; 

 Os descontos não são acumulativos.   
 
 
 

 
 

________________________________________________________ 
 

Edson Ronald de Assis Filho 
Diretor Administrativo Financeiro 


