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REGULAMENTO DA CAMPANHA GRADUAÇÃO PRESENCIAL - 
ARQUITETURA E URBANISMO, BIOMEDICINA, FARMÁCIA E 

FISIOTERAPIA – 1º SEMESTRE 2023 

 
 
O presente regulamento tem como objetivo de explanar às regras e 
condições de desconto da primeira semestralidade 2023 para os cursos 
presenciais de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Farmácia e 
Fisioterapia. 

 
I – Objetivo 

  

O presente regulamento é a oferta de desconto na primeira semestralidade do 
ano de 2023, composta por seis mensalidades iguais negociadas a partir do valor 
de R$ 499,99 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) 
para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Farmácia e Fisioterapia 
na modalidade presencial, conforme os termos e condições a seguir descritos. 

  

II – Da modalidade 

A matrícula será registrada na modalidade presencial, sendo que, também 
contemplará de disciplinas ministradas na metodologia a distância/online no 
patamar de até 40% (quarenta por cento) da carga horária do curso, segundo a 
Portaria 2.117/2019 expedida pelo Ministério da Educação e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais de cada curso em vigência. 

 
III – Vigência da campanha 

  
Este regulamento é válido para inscrições realizadas no período de 11 de janeiro 
de 2023 a 31 de janeiro de 2023. 

O período da campanha pode ser prorrogado ou descontinuado a exclusivo 
critério da direção da UNIFAMMA, assim como sua data de início. 
 
 
IV – Condições da campanha  
 
A campanha de desconto da primeira semestralidade de 2023 para os cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Farmácia e Fisioterapia na modalidade 
presencial somente comtempla NOVOS CANDIDATOS INGRESSANTES NO 
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PRIMEIRO SEMESTRE 
DE CURSO, vedado aos alunos já matriculados na UNIFAMMA e quaisquer 
interessados via processo de transferência externa. 
 
Para participar deste regulamento, o candidato/aluno deverá ter concluído 
obrigatoriamente o Ensino Médio e realizar o processo seletivo, segundo a 
política institucional para alunos ingressantes. 
 
A campanha e todos seus benefícios estão CONDICIONADOS AO 
PAGAMENTO DA PRIMEIRA DA MENSALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 
VIGÊNCIA DA CAMPANHA E A FORMAÇÃO DE TURMA COM NÚMERO 
MÍNIMO DE 30 (TRINTA) ALUNOS MATRICULADOS EM CADA CURSO 
ABRANGIDO PELO REGULAMENTO. 
 
 
V – Do desconto da primeira semestralidade 
 
O desconto será válido somente para novos candidatos e alunos ingressantes 
no primeiro semestre de curso, conforme o Processo Seletivo1 e o contrato de 
adesão, sendo aplicados automaticamente no ato da geração e pagamento do 
primeiro boleto da mensalidade do mês de janeiro de 2023.
 
Os beneficiados terão um desconto na primeira semestralidade do curso 
escolhido intermediado pelo setor comercial da UNIFAMMA. Esse desconto será 
aplicado por meio de valor fixo negociado e de acordo com o curso escolhido. 
 
O benefício concedido no presente regulamento será aplicado SOMENTE para 
a primeira semestralidade e para os novos alunos/candidatos contemplado no 
item IV do regulamento. 
 
O beneficiado perderá o desconto concedido se não realizar o pagamento das 
mensalidades em dia, isto é, até o dia seis de cada mês durante a primeira 
semestralidade de 2023 (janeiro a junho). 
 
A não pontualidade no pagamento das mensalidades durante o primeiro 
semestre de 2023, autoriza a UNIFAMMA a devida cobrança dos valores das 
mensalidades regulares vigentes: 
 

CURSO VALOR DA MENSALIDADE 
REGULAR 

 
Arquitetura e Urbanismo R$ 740,00 
Biomedicina R$ 696,41 
Farmácia R$ 696,41 
Fisioterapia R$ 696,41 

 
1 Processo Seletivo via análise de histórico escolar, nota ENEM ou portador de diploma. 
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O desconto é um benefício do candidato/aluno, sendo pessoal e intransferível, e 
não pode ser trocado por qualquer outro benefício, prêmio, dinheiro ou qualquer 
outra forma de compensação financeira. O desconto, ou parte dele, não pode 
ser concedido a terceiros, utilizado para abater dívidas ou utilizado em períodos 
posteriores aos constantes neste regulamento. 
 
Os candidatos/alunos beneficiados perderão o direito ao desconto e estarão 
proibidos de participar da campanha nos seguintes casos: (I) se desrespeitarem 
os termos deste regulamento; (II) se apresentarem documentos ou informações 
incorretas, inexatas, falsas, ou se fizerem uso de quaisquer meios ilícitos para 
obtenção das vantagens constantes do presente regulamento.  
 
O DESCONTO REFERENTE A ESTA CAMPANHA NÃO SERÁ VÁLIDO EM 
CASO DE REABERTURA DE MATRÍCULA.  
 
O DESCONTO REFERENTE A ESTA CAMPANHA NÃO SERÁ VÁLIDO EM 
CASO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA. 
 
O DESCONTO NÃO PODERÁ SER ACUMULADO COM QUALQUER OUTRO 
TIPO DE BOLSA/DESCONTO OFERECIDO PELA UNIFAMMA, INCLUSIVE 
PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROUNI E CONVÊNIOS.  
 
O pagamento da mensalidade é de única e exclusiva responsabilidade do 
BENEFICIADO. 
 
VI – Encerramento da campanha aos beneficiários 
 
Todos benefícios se encerram após o fim período letivo semestral, segundo o 
calendário acadêmico do primeiro semestre de 2023 e o cumprimento das 
condições do regulamento da campanha, independente do desempenho 
pedagógico do beneficiário matriculado. 
 
As mensalidades após o encerramento dos benefícios da presente campanha 
serão reajustadas para os semestres seguintes para os seguintes valores2: 
 

CURSO VALOR DA MENSALIDADE 
REGULAR 

 
Arquitetura e Urbanismo R$ 740,00 
Biomedicina R$ 696,41 

 
2 Acréscimo de correção anual, conforme o contrato de prestação de serviço e aditivos de 
renovação de matrícula. 
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Farmácia R$ 696,41 
Fisioterapia R$ 696,41 

 
VII – Disposições gerais  
 
Toda e qualquer informação prestada por alunos e candidatos poderá, a 
qualquer tempo, ser objeto de auditoria e, constatada irregularidade, ocorrerá 
imediato estorno do benefício, cobrança dos valores concedidos a título de 
desconto e propositura de medidas judiciais cabíveis. 
 
Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão 
resolvidos pela diretoria da UNIFAMMA, que utilizará, além da legislação em 
vigor, o bom senso e a equidade na solução dos impasses. 
 
Para dúvidas e esclarecimentos, o interessado poderá entrar em contato com os 
canais de atendimento disponíveis na UNIFAMMA. 
 

 
Maringá, 11 de janeiro de 2023. 
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