
 
 

POLÍTICA DE DESCONTOS  

PARA O 2º SEMESTRE DE 2021 – UNIFAI 

 

GRADUAÇÃO E SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

 

Ingressantes 

Matrícula para os ingressantes no Processo Seletivo Matutino e Noturno: 

 Até 28/08/2021 – Isenção do pagamento da matrícula. (com base no Edital de 

Mensalidades UNIFAI Processo Seletivo 2021 / 2º semestre) 

Portador de Diploma ou Certificado do Unifai (ex-aluno) 

 Até 28/08/2021 – Isenção do pagamento da matrícula (com base no Edital de 

Mensalidades UNIFAI Processo Seletivo 2021 / 2º semestre).  

 Para as demais parcelas, será aplicado o desconto de 50%1, válido até o final do curso 

(caso não haja desistência ou trancamento). 

Alunos transferidos de outras Instituições 

 Até 28/08/2021 – Isenção do pagamento da matrícula. (com base no Edital de 

Mensalidades UNIFAI Processo Seletivo 2021 / 2º semestre).   

 Para as demais parcelas, será aplicado o desconto de 40%, válido até o final do curso 

(caso não haja desistência ou trancamento). 

Curso de Direito no período Matutino (Exclusivamente) 

 Até 28/08/2021 – Isenção do pagamento da matrícula (com base no Edital de 

Mensalidades UNIFAI Processo Seletivo 2021 / 2º semestre). 

 Para as demais parcelas das semestralidades, será aplicado o desconto de 50%, válido 

até o final do curso. 

                                                             
1 Aplicação de desconto em virtude do aniversário de 50 anos do Centro Universitário Assunção - UNIFAI 



 
 

Cursos de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa, Ciências Econômicas e Cursos 

Superiores de Tecnologia 

 Até 28/08/2021 – Isenção do pagamento da matrícula (com base no Edital de 

Mensalidades UNIFAI Processo Seletivo 2021 / 2º semestre). 

 Para as demais parcelas das semestralidades, será aplicado o desconto de 50%, válido 

até o final do curso. 

Reingressantes 

 Até 28/08/2021 – Isenção do pagamento de matrícula (com base no Edital de 

Mensalidades UNIFAI Processo Seletivo 2021 / 2º semestre). Para as demais parcelas, 

será aplicado o desconto de 20%, válido até o final do curso (caso não haja desistência 

ou trancamento). 

Veteranos 

Alunos veteranos com desconto de Paróquia e Parcerias 

 Paróquias - 35% 

 Parcerias – Para renovação do benefício, deverá ser apresentado, via e-mail 

(centraldeatendimento@unifai.edu.br), documento digitalizado comprobatório do vínculo 

com a instituição parceira, até 19 de junho. 

 SAEC - 50% - Para renovação do benefício, deverá ser apresentado, via e-mail 

(centraldeatendimento@unifai.edu.br), documento digitalizado comprobatório do vínculo 

com a instituição parceira, até 19 de junho. 

 

PÓS-GRADUAÇÃO: ESPECIALIZAÇÃO 

Ingressantes 

Matrícula para os ingressantes no Processo Seletivo: 

 Até 28/08/2021 – Isenção do pagamento da matrícula (com base no Edital de 

Mensalidades UNIFAI Processo Seletivo 2021 / 2º semestre). 

Portador de Diploma (Graduação) e de Certificado de Conclusão da Pós-graduação do 

Unifai (ex-aluno) 



 
 

 

 Até 28/08/2021 – Isenção do pagamento da matrícula. (com base no Edital de 

Mensalidades UNIFAI Processo Seletivo 2021 / 2º semestre). Para as demais parcelas, 

será aplicado o desconto de 20%, válido até o final do curso (caso não haja trancamento/ 

desistência). 

Reingressantes 

 Até 28/08/2021 – Isenção do pagamento de matrícula (com base no Edital de 

Mensalidades UNIFAI Processo Seletivo 2021 / 2º semestre). 

 

CURSOS LIVRES/EXTENSÃO 

 

Desconto para Educação Continuada: 

 Até 30/07/2021 – Desconto fixo de 20%, válido até o final do curso. 

 

 Após esta data, serão considerados os valores regulares dos cursos, apontados no 

documento Edital de Mensalidades UNIFAI Processo Seletivo 2021 / 2º semestre.  

 

Observações Gerais: 

 Os descontos eventualmente concedidos somente serão aplicados exclusivamente aos 

pagamentos realizados até o 5º dia útil. Para que não haja dúvidas, as datas poderão ser 

consultadas nos Calendários Acadêmicos 2021, de graduação e de pós-graduação, 

publicados no site institucional, na área de documentos. 

 Por mera liberalidade, o desconto de pontualidade no índice de 3% (três) também está 

condicionado ao pagamento até o 5º dia útil, conforme constante nos Calendários 

Acadêmicos. 

 Os descontos não são cumulativos. 

 Em caso de desistência / trancamento, o benefício financeiro obtido por força da Política 

de Descontos será, ato contínuo, cancelado, sem que haja a sua aplicação no caso de 

retorno aos estudos. 



 
 

 Alunos veteranos contemplados, em campanhas anteriores do Processo Seletivo, com 

descontos direcionados para: ex-alunos, portadores de diploma, reingressantes, 

indicados e transferidos, seguirão beneficiados por essa condição especial, concedida à 

época em que houve o ingresso na Instituição.  

 Descontos provenientes de Contratos de Parcerias, seguem as condições neste 

estabelecidas.  

 As informações descritas neste documento, passam a ter validade a partir da data de 

publicação. 

 

Fundação São Paulo 

Mantenedora do Centro Universitário Assunção 

 

São Paulo, maio de 2021. 


