Semana do Brasil
Programa de Inclusão no Nível Superior
Promoção de Descontos
Informações e Regras:
A FUNVIC – Fundação Universitária Vida Cristã, em apoio ao desenvolvimento do Brasil,
esta participando da Semana do Brasil.

“Conheça a Semana do Brasil.
Vamos valorizar o que é nosso. De 6 a 15 de Setembro de 2019 acontece a
primeira Semana do Brasil. Um movimento que une o poder público e a iniciativa
privada para movimentar nossa economia, para gerar oportunidades únicas para
quem produz e para quem consome e, principalmente, para valorizar o orgulho
de sermos brasileiros.” Fonte: http://www.brasil.gov.br/semanadobrasil

Sendo assim, a FUNVIC está fazendo uma promoção para beneficiar os estudantes brasileiros que
buscam uma instituição com qualidade de ensino, oferecendo descontos, em suas unidades:
UniFUNVIC – Centro Universitário FUNVIC em Pindamonhangaba e na Faculdade FUNVIC em
Mococa.
Esta promoção gera a oportunidade do estudante conseguir descontos de 35% (trinta e cinco) na
matrícula e em todo o curso.

Regras Gerais:
 Para obter o desconto de 35% oferecido nesta promoção, o estudante deverá fazer e efetivar
sua inscrição, para o Vestibular Antecipado FUNVIC 2020, até dia 15 de setembro de
2019, para um dos cursos presenciais do UniFUNVIC ou da Faculdade FUNVIC de
Mococa.
 A inscrição deverá ser feita obrigatoriamente pelo site: www.vestibularfunvic.org.br
 Será válido para todos os que já se inscreveram desde a abertura das inscrições e que
efetivarem o pagamento da taxa até 15 de setembro de 2019.
 Para a obtenção do desconto o candidato deverá prestar o vestibular, ser aprovado e
classificado para um dos cursos do UniFUNVIC ou da Faculdade FUNVIC de Mococa.
 Respeitar todas as regras do Vestibular da FUNVIC, bem como a legislação para ingresso em
curso universitário.
 A matrícula deverá ser feita dentro das datas estipuladas pelo Vestibular Antecipado FUNVIC
2020.
 Desconto válido apenas para alunos ingressantes na FUNVIC no 1º semestre de 2020 (1º

semestre ou período) do curso ao qual foi classificado. (ser aluno novo na Funvic).
Sendo assim, não é valido para alunos que já estejam cursando qualquer curso superior
em uma das instituições da FUNVIC.
 O desconto é intransferível (só vale no curso em que foi solicitada e para o candidato que

solicitou).
Requisitos para utilização do desconto:
 Ter segundo grau completo
 Preencher todas as exigências para ingresso em curso superior na instituição escolhida.
 Preencher todos os requisitos e regras desta Promoção.

 Apresentar no ato da matrícula comprovante de recolhimento da taxa de inscrição do

vestibular com data de pagamento até 15 de setembro de 2019 e toda documentação
solicitada para a matrícula.
Demais Regras e Observações
 O percentual de desconto obtido, é válido até o final do curso, desde que continue

atendendo as regras;
 Não se aplica este desconto caso o aluno esteja reprovado ou em disciplinas cursadas em
dependência. O desconto se aplicará apenas uma vez em cada disciplina.
 O desconto concedido pela promoção se aplica nas mensalidades e re-matrículas,

desde que pagas até o 5º dia útil do mês devido em questão;
 O desconto incidirá sobre o valor normal e integral do curso sem desconto.
 Não cumulativo com outras bolsas, descontos ou financiamentos ou qualquer outro
benefício que altere o valor integral da mensalidade;
 O aluno que por qualquer motivo ficar inadimplente perderá automaticamente o
desconto até sua regularização;
 Perderá o desconto definitivamente, o aluno que por qualquer motivo:

a)
b)
c)
e)
f)

desistir, abandonar ou trancar o curso;
Desrespeitar o estatuto e ou regimento da FUNVIC.
Possuir advertência ou suspensão
Difamar, desrespeitar as instituições ligadas a Funvic, bem como seus colaboradores.
Faltar com a ética.

 A formação de turmas por curso, está sujeita ao número mínimo de 40 alunos por sala e

com vagas limitadas.
 Os valores das mensalidades poderão sofrer reajustes institucionais e legais, mas permanecerá
com o desconto em porcentagem até o final do curso.
 Validade da Promoção: até 15 de setembro de 2019.
Qualquer dúvida, entrar em contato através do e-mail: vestibularfunvic@unifunvic.edu.br

