CAMPANHA – Primeira Entrada 2022 (2022/1)

1. OBJETO
1.1 O Presente regulamento visa estabelecer orientações em relação a política de
descontos e condições de pagamento para ingressantes da primeira entrada de
2022, dos cursos de Graduação EAD do Centro Universitário UniDomBosco.
1.2 O UniDomBosco concederá a postergação da taxa de matrícula, que compreende o
mês de janeiro de 2022, para o final do curso.
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS
2.1 Os cursos, bem como os valores das mensalidades estarão relacionados no ANEXO
1 e ainda poderão ser consultados pelo site www.unidombosco.com.br.
2.2 A campanha é válida apenas para alunos ingressantes dos cursos de graduação
EAD da primeira entrada de 2022.
2.3 A mensalidade que será prorrogada sofrerá acréscimo de 20%, a título de correção
monetária e de inflação. Este valor será aplicado apenas na mensalidade
prorrogada.
2.4 A parcelas vencerá de forma mensal, após a conclusão regular do curso,
independentemente da existência de outros débitos no período.
2.5 Os calouros poderão solicitar, via protocolo, a não postergação da mensalidade
para o final do curso, neste caso, a mensalidade (janeiro de 2022) deverá ser paga
no vencimento original.
2.6 Considera-se como conclusão regular do curso o número de semestres previstos
para o término do curso, conforme matriz curricular, sendo de responsabilidade
do aluno, cursar alguma disciplina em caso de reprovação.
2.7 Em caso de cancelamento da matrícula, trancamento, transferência, abandono ou
não renovação, a parcela prorrogada será antecipada para data correspondente,
sendo de responsabilidade do aluno negociar o saldo devedor.
2.8 A partir do semestre seguinte os alunos deverão efetuar o pagamento da
mensalidade normalmente, nenhuma parcela do segundo semestre será
prorrogada.
2.9 A campanha é válida apenas para novos alunos, não sendo possível um aluno
veterano solicitar o benefício.

3. DO PERÍODO
3.1 A campanha é válida para matrículas realizadas entre os dias 01 de dezembro de
2021 até 31 de janeiro de 2022, exclusivamente para primeira entrada de 2022.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 Casos omissos sobre esta campanha deverão ser tratados pela Diretoria da
UniDomBosco.
4.2 Sendo constatado alguma irregularidade ou inveracidade no processo de
matrícula, bem como adesão à campanha, os acadêmicos perderão

automaticamente os descontos obtidos, bem como a mensalidade prorrogada
voltará ao vencimento original, sendo o aluno obrigado a realizar o pagamento nos
respectivos vencimentos.

ANEXO I

