UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
PROGRAMA REDUÇÃO NA 1ª MENSALIDADE
1º SEMESTRE DE 2017
1.
PROGRAMA REDUÇÃO NA 1ª MENSALIDADE consiste em um programa
privado da UNIP, pelo qual qualquer estudante a ser matriculado na UNIP
para o 1º semestre de 2017 poderá ter o valor da 1ª mensalidade nos cursos
de Graduação a Distância (SEI – on-line), ofertados pela UNIP, reduzido para
R$ 60,00 (sessenta reais).
2. Esta oferta é válida apenas para novos estudantes que se matricularem nos
cursos da modalidade de ensino a distância SEI (on-line) entre os dias
09/01/2017 e 31/01/2017, para cursar o primeiro semestre de 2017 (2017.1).
3. Esta promoção é válida para o curso e polo para o qual o estudante se
inscreveu, sendo consolidada no pagamento da 1ª mensalidade, no ato da
matrícula inicial.
4. O valor de R$ 60,00 se aplica exclusivamente à primeira mensalidade do curso.
Os valores a serem cobrados nas demais mensalidades terão como base o
edital de anuidades e o edital do processo seletivo publicado pela UNIP e
podem variar de acordo com o curso e o polo.
5. Todos os cursos terão suas mensalidades reajustadas anualmente, em
conformidade com a legislação vigente e com os índices preestabelecidos no
contrato de prestação de serviços educacionais assinado por ocasião da
renovação da matrícula.
6. Todo estudante ingressante na UNIP deve consultar as condições da oferta no
momento da contratação.
7. O benefício aqui regulamentado não é cumulativo com qualquer outro
benefício decorrente de outras promoções ou campanhas comerciais
veiculadas pela UNIP.
8. As condições aqui estabelecidas podem ser alteradas a qualquer tempo, ao
critério da UNIP, sem necessidade de aviso prévio a quem quer que seja.
9. Os cursos da modalidade educação a distância (EAD) são oferecidos pela UNIP.
Consulte os cursos e polos participantes do Processo Seletivo UNIP/EAD 2017/1
no site www2.unip.br/ead/.

