
 

REGULAMENTO – CONVÊNIO UNIVERSITÁRIO  

ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO E CORPO DE BOMBEIROS 

DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

2º SEMESTRE DE 2020 

 A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO por meio de uma Parceria 

estabelecida com o CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO concederá aos BENEFICIÁRIOS: 

 50% (cinquenta por cento) de DESCONTO nos Cursos de GRADUAÇÃO e 

PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU), ofertados na modalidade Presencial e EAD 

(à distância), pela UNINOVE, FMR, FACULDADE NOVE DE JULHO OSASCO, 

FACULDADE NOVE DE JULHO MAUÁ, FACULDADE NOVE DE JULHO BAURU 

e FACULDADE NOVE DE JULHO GUARULHOS;  

 50% (cinquenta por cento) de DESCONTO aplicado nas MENSALIDADES 

dos cursos técnicos do COLÉGIO NOVE DE JULHO. 

 Exclusivamente para o 2º semestre letivo de 2020, fica estabelecido o valor de 

mensalidade diferenciado para os BENEFICIÁRIOS aprovados em processo 

seletivo da UNINOVE: 

 Cursos de Bacharelado modalidade presencial (exceto Cursos de Medicina, 

Odontologia e Veterinária), mensalidade excepcional de R$ 68,00 (sessenta e oito 

reais) para pagamento da mensalidade no 5º dia do mês de vencimento; 

 Cursos Tecnólogos modalidade presencial - mensalidade excepcional de R$ 

68,00 (sessenta e oito reais) para pagamento da mensalidade no 5º dia do mês 

de vencimento; 

 Cursos de Licenciaturas modalidade presencial - mensalidade excepcional 

de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) para pagamento da mensalidade no 5º dia do 

mês de vencimento; 



 Pós-Graduação modalidade presencial e EAD - mensalidade excepcional de 

R$ 68,00 (sessenta e oito reais) para pagamento da mensalidade no 5º dia do 

mês de vencimento; 

 Cursos Técnicos - Ensino Médio e Curso Superior - 

Bacharelado/Tecnólogos/Licenciaturas na modalidade EAD - mensalidade 

excepcional de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), para pagamento da mensalidade 

no 5º dia do mês de vencimento. 

*O valor disposto acima será aplicado apenas no 2º semestre letivo de 2020, 

portanto, para os semestres subsequentes o BENEFICIÁRIO irá quitar o 

valor da mensalidade padrão estabelecido pela UNINOVE, com o desconto 

previsto na PARCERIA firmada. 

 Descontos e valor de mensalidade diferenciado (2º semestre de 2020) válidos 

exclusivamente para alunos ingressantes – calouro aprovados para ingresso no 

1º semestre do Curso de Graduação e Pós-Graduação / vínculo novo em Curso 

Técnico oferecido pelo Colégio Nove de Julho, portanto, não se estendendo a 

alunos veteranos. 

 Descontos e valor de mensalidade diferenciado (2º semestre de 2020) serão 

aplicados para pagamento da mensalidade no 5º dia do mês de vencimento; 

 Os cursos de MEDICINA, bem como os cursos de MESTRADO e DOUTORADO 

da UNINOVE, não fazem parte desse convênio; 

 Para a concessão de desconto no Curso de Odontologia, será necessário o 

número mínimo de 10 alunos vinculados ao Convênio; 

 Os descontos não se aplicam ao último ano dos cursos da área de Saúde; 

 Os BENEFICIÁRIOS e seus respectivos dependentes, deverão consultar quais 

cursos serão oferecidos no semestre que desejam ingressar, antes mesmo de 

candidatarem-se ao processo seletivo; 

 Para os cursos ofertados na modalidade presencial, serão aceitas no máximo 

duas matrículas vinculadas a um único BENEFICIÁRIO; 

 O BENEFICIÁRIO perderá o seu direito individual ao DESCONTO caso deixe de 

fazer parte da Entidade Conveniada; 



 Os BENEFICIÁRIOS somente passarão a exercer seu direito aos descontos após 

firmar, a cada início de período letivo, seu aceite no Termo de Ciência e 

Compromisso do Aluno, devendo comprovar, ainda, a existência ou manutenção 

do vínculo com a Entidade Conveniada. A comprovação de existência de vínculo 

com a Entidade Conveniada deverá ser realizada mediante a apresentação de 

documentos – verificar com a Entidade Conveniada os documentos exigidos; 

 O BENEFICIÁRIO, para ter direito ao desconto, deverá adimplir todas as 

mensalidades do semestre, inclusive a relativa à matrícula, até o 5º dia de cada 

mês; 

 O Desconto somente será concedido aos alunos que estiverem matriculados em 

turmas regulares cursando o semestre em sua integralidade; 

 O desconto não se aplica, em hipótese alguma, nas taxas referentes a expedição 

de documentos, reabertura de matrícula após período de trancamento solicitado 

durante a realização do curso, valores referentes à matrícula, rematrícula, bem 

como qualquer taxa administrativa cobrada por serviços realizados pela 

UNINOVE; 

 O BENEFICIÁRIO deverá informar à UNINOVE caso perca o vínculo com a 

Entidade Conveniada; 

 A UNINOVE disponibilizará aos BENEFICIÁRIOS que realizarem matrícula no 2º 

semestre letivo de 2020, sem custo adicional, um CHIP da operadora VIVO, com 

franquia mensal de 20GB, para que acesse a “Central do Aluno” para assistir a 

aula, em tempo real, ministrada pelo Professor da Disciplina; 

 O CHIP será disponibilizado ao aluno quando do início das aulas e a sua retirada 

está condicionada ao aceite no Termo de Compromisso e Ciência que 

regulamenta o benefício concedido pela UNINOVE. Este benefício é concedido 

em decorrência da pandemia do Covid-19, portanto, não cria expectativa de 

manutenção para os próximos semestres; 

 As regras atinentes aos cursos e demais condições estão previstas no Contrato 

de Prestação de Serviços a ser firmado com a UNINOVE; 

 Este Regulamento é exclusivo para o 2º semestre de 2020. 



Entre em contato com a UNINOVE para mais informações: 
 

WhatsApp: (11) 94930-6894 
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e 
aos sábados, das 9h às 16h.  

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511949306894&text=&source=&data=

