Fundação Universidade de Vale do Itajaí
Vice-Reitoria de Graduação
Gerência de Atenção ao Estudante
VIA UNIVALI

Requerimento para desconto - Programa Univali MAIS
(

) Aluno Multiplicador

(

) Mérito Estudantil

(

) Nelle – idiomas

(

) Grupo Familiar

(

) Ouro

Acadêmico (a) (

)

Funcionário (a) (

Nome do aluno (a)

Código de matrícula

Curso

Venho requerer o desconto ________________________________________ e declaro estar ciente
das disposições, critérios e obrigações do Programa Univali Mais.

________________________, _______ de _____________________ de 20_______
_____________________________________________
Assinatura do (a) requerente
Anexar:
1. Multiplicador: Comprovante de transferência externa no ato da matrícula do
afilhado;
2. Mérito: Cópia do diploma de mérito para comprovar o prêmio;
3. Grupo familiar: Cópia do RG de todos para comprovar o vínculo familiar;
4. Ouro: Cópia do RG.

Para maiores informações: www.univali.br/bolsas
Gerência de Atenção ao Estudante – Fone: (47) 3341 7918 – bolsas@univali.br

)

Critérios das Bolsas do Programa UNIVALI MAIS

VIA ALUNO

Regras Gerais:
•
•
•
•
•
•

A Bolsa após deferida, será lançada a partir do mês subsequente ao solicitado e não incide sobre as
parcelas confirmatórias da matrícula;
Para receber os benefícios, os alunos deverão se manter adimplentes pagando a mensalidade até o
vencimento, que será obrigatoriamente no último dia de cada mês;
Obter aproveitamento acadêmico de 75% no semestre imediatamente anterior, podendo justificar por
duas vezes aproveitamento insuficiente;
Não será concedido de forma cumulativa com outro tipo de benefício, exceto Financiamento Estudantil
e ProUni desde que a soma da bolsa e dos mesmos não ultrapassem a integralidade da mensalidade;
O trancamento de matrícula, o cancelamento, desistência, abandono, a transferência interna e externa
ou desligamento do aluno da forma regimental implica no cancelamento imediato do benefício;
Os vínculos devem se manter ativos e no mesmo código de aluno.

Aluno Multiplicador:
• Requerer a Bolsa no ato da matrícula, anexando o comprovante de transferência externa;
• Os padrinhos poderão cumular a Bolsa em até 50% do valor de mensalidade.
• O aluno Padrinho vinculado ao curso de graduação: recebe Bolsa de R$ 100,00 mensal por afilhado de
curso diferente; Bolsa 10% mensal por aluno afilhado do mesmo curso;
• O aluno Padrinho vinculado ao CAU: Bolsa 10% mensal por aluno afilhado do CAU ou Graduação;
• O aluno afilhado do CAU ou graduação recebe Bolsa de 10% mensal.
Mérito Estudantil:
• O acadêmico deverá efetivar a matrícula e protocolar o requerimento até 2 (dois) anos da data de
Colação de Grau do Curso de Graduação ou da conclusão do Ensino Médio;
• Não reprovar em mais de duas disciplinas por semestre;
• Para alunos que receberam o mérito na Graduação: 60% em curso de pós-graduação lato sensu e 50%
em curso de pós-graduação stricto sensu;
• Para alunos que cursaram o Ensino Médio no CAU e receberam o mérito na Graduação: 65% em curso
de pós-graduação lato sensu e 60% em curso de pós-graduação stricto sensu;
• Para alunos que receberam o mérito no Ensino Médio do CAU: 25% na primeira graduação;
• Para alunos que receberam o mérito no Ensino Médio do CAU e na Graduação: 75% em curso de pósgraduação lato e stricto sensu.
Nelle:
• A Bolsa Nelle é apenas para os acadêmicos regularmente matriculados nos demais Cursos oferecidos
pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e/ou Funcionários da Fundação UNIVALI, atendidas as
demais disposições da resolução nº 005/CAS/2009;
• Para cursos de Línguas – NELLE: Bolsa 5% de desconto.
Grupo familiar:
• Bolsa concedida para o grupo familiar desde que resida no mesmo domicilio e dividam a mesma renda,
na seguinte composição: - Pai/mãe com filho; - Irmãos (até 24 anos); Cônjuge ou companheiro, na
forma da legislação vigente;
• Estar regularmente matriculado na Graduação, CAU, Pós-graduação Lato Sensu e/ou Curso de Extensão;
• De acordo com o código de matrícula os descontos são distribuídos da seguinte forma: 1º membro:
5%; 2º membro: 15%; 3º em diante: 20%.
Ouro:
• Bolsa será concedida para alunos com 50 anos ou mais;
• Estar regularmente matriculado na Graduação e Pós-graduação Lato Sensu;
• Os descontos são distribuídos da seguinte forma: Graduação por turno: Matutino: 15%; Vespertino:
20%; Noturno/Diurno/Integral/Especial: 10%; Pós-Graduação Lato Sensu – 25%.

Para maiores informações: www.univali.br/bolsas
Gerência de Atenção ao Estudante – Fone: (47) 3341 7918 – bolsas@univali.br

