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BOLSAS E CAMPANHAS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE EAD 

 

Bolsa Colaborador da Unimar 
 

O colaborador da Unimar terá o benefício vinculado ao dissídio da categoria. Para 

verificar se há direito ao benefício, deve-se procurar o RH da Instituição. 

O aluno beneficiado com a “Bolsa Colaborador da Unimar” não poderá usufruir das 

outras bolsas e campanhas disponíveis nesta modalidade. 
 

 

Desconto de Pontualidade 
 

Este desconto será aplicado somente após o encerramento da campanha de ingresso 

vigente. 

Para os alunos que tiverem outros benefícios vinculados, o “Desconto de 

Pontualidade” será aplicado após a utilização desses, ou seja, o aluno que efetuar o 

pagamento da fatura até o dia de vencimento terá 10% (dez por cento) de desconto aplicado 

sobre o valor promocional vigente da mensalidade. 

 

Exemplo: 
 

Curso de Administração % Vr. do Desconto Valor 

Valor   R$ 387,78 

Valor promocional 42,98% R$ 166,67 R$ 221,11 

Desconto de Pontualidade 10,00% R$ 22,11 R$ 199,00 

    

Valor a pagar até o vencimento   R$ 199,00 
 

 

Bolsa Colaborador do Polo 
 

O colaborador do Polo da Unimar EAD terá bolsa de 40% (quarenta por cento) sobre o 

valor promocional vigente da mensalidade do curso de graduação na modalidade EaD, desde 

que comprove o vínculo com o Polo Parceiro, mediante documentação. 

Para esses alunos o “Desconto de Pontualidade” será aplicado após a utilização do 

desconto desta bolsa, ou seja, o aluno que efetuar o pagamento da fatura até o dia de 

vencimento terá 10% (dez por cento) de desconto aplicado sobre o valor promocional vigente 

da mensalidade. 

Antes do início de cada módulo, fica de responsabilidade do Polo enviar a relação dos 

colaboradores matriculados para continuidade da bolsa. 

O polo que utilizar desta bolsa não terá nenhum repasse financeiro sobre os 

colaboradores que desta se beneficiarem. 

O colaborador beneficiado com a “Bolsa Colaborador do Polo” não poderá usufruir das 

outras bolsas e campanhas disponíveis nesta modalidade. 
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Exemplo: 
 

Curso de Administração % Vr. do Desconto Valor 

Valor   R$ 387,78 

Valor promocional 42,98% R$ 166,67 R$ 221,11 

Bolsa Colaborador do Polo 40,00% R$ 88,44 R$ 132,67 

Desconto de Pontualidade 10,00% R$ 22,11 R$ 110,56 

    

Valor a pagar até o vencimento   R$ 110,56 
 

 

Bolsa Melhor Idade 
 

O aluno que tiver idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos terá 10% (dez 

por cento) de desconto aplicado sobre o valor promocional vigente da mensalidade do curso 

de graduação na modalidade EaD. 

Caso atenda aos requisitos, o beneficiado poderá participar concomitantemente da 

“Bolsa Egresso Unimar” e/ou da “Campanha Todo Mundo Ganha”, sendo que o desconto que 

o mesmo vier a obter em decorrência da participação dos benefícios será aplicado na seguinte 

sequencia: “Bolsa Melhor Idade”, “Bolsa Egresso Unimar” e “Campanha Todo Mundo Ganha”. 

Para esses alunos o “Desconto de Pontualidade” será aplicado após a utilização dos 

descontos conforme mencionados acima, ou seja, o aluno que efetuar o pagamento da fatura 

até o dia de vencimento terá 10% (dez por cento) de desconto aplicado sobre o valor 

promocional vigente da mensalidade. 

 

Exemplo: 
 

Curso de Administração % Vr. do Desconto Valor 

Valor   R$ 387,78 

Valor promocional 42,98% R$ 166,67 R$ 221,11 

Bolsa Melhor Idade 10,00% R$ 22,11 R$ 199,00 

Desconto de Pontualidade 10,00% R$ 22,11 R$ 176,89 

    

Valor a pagar até o vencimento   R$ 176,89 
 

 

Bolsa Empresa Parceira 
 

Os colaboradores da Empresa Parceira terão bolsa de 10% (dez por cento) de desconto 

aplicado sobre o valor promocional vigente da mensalidade do curso de graduação na 

modalidade EaD, desde que comprove o vínculo empregatício mediante documentação.  

Caso atenda aos requisitos, o beneficiado poderá participar concomitantemente da 

“Campanha Todo Mundo Ganha”, sendo que o desconto que o mesmo vier a obter em 

decorrência da participação dos benefícios será aplicado na seguinte sequencia: “Bolsa 

Empresa Parceira” e “Campanha Todo Mundo Ganha”. 
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Para esses alunos o “Desconto de Pontualidade” será aplicado após a utilização dos 

descontos conforme mencionados acima, ou seja, o aluno que efetuar o pagamento da fatura 

até o dia de vencimento terá 10% (dez por cento) de desconto aplicado sobre o valor 

promocional vigente da mensalidade. 

Antes do início de cada módulo, fica de responsabilidade da Empresa Parceira enviar a 

relação dos colaboradores matriculados para continuidade da bolsa. 

 

Exemplo: 
 

Curso de Administração % Vr. do Desconto Valor 

Valor   R$ 387,78 

Valor promocional 42,98% R$ 166,67 R$ 221,11 

Bolsa Empresa Parceira 10,00% R$ 22,11 R$ 199,00 

Desconto de Pontualidade 10,00% R$ 22,11 R$ 176,89 

    

Valor a pagar até o vencimento   R$ 176,89 
 

 

Bolsa Egresso Unimar 
 

O aluno que concluiu Graduação ou Pós-Graduação na Unimar terá 10% (dez por 

cento) de desconto aplicado sobre o valor promocional vigente da mensalidade do curso de 

graduação na modalidade EaD. 

Caso atenda aos requisitos, o beneficiado poderá participar concomitantemente da 

“Bolsa Melhor Idade” e/ou da “Campanha Todo Mundo Ganha”, sendo que o desconto que o 

mesmo vier a obter em decorrência da participação dos benefícios será aplicado na seguinte 

sequencia: “Bolsa Egresso Unimar”, “Bolsa Melhor Idade” e “Campanha Todo Mundo Ganha”. 

Para esses alunos o “Desconto de Pontualidade” será aplicado após a utilização dos 

descontos conforme mencionados acima, ou seja, o aluno que efetuar o pagamento da fatura 

até o dia de vencimento terá 10% (dez por cento) de desconto aplicado sobre o valor 

promocional vigente da mensalidade. 

 

Exemplo: 
 

Curso de Administração % Vr. do Desconto Valor 

Valor   R$ 387,78 

Valor promocional 42,98% R$ 166,67 R$ 221,11 

Bolsa Egresso Unimar 10,00% R$ 22,11 R$ 199,00 

Desconto de Pontualidade 10,00% R$ 22,11 R$ 176,89 

    

Valor a pagar até o vencimento   R$ 176,89 
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Campanha Todo Mundo Ganha 
 

O aluno INDICADOR, matriculado, cursando e adimplente, que indicar um amigo 

(INDICADO) para os nossos cursos de graduação na modalidade EaD, terá 25% (vinte e cinco 

por cento) no valor da mensalidade somente no mês subsequente ao mês que o INDICADO 

efetivar a matrícula e realizar o pagamento do boleto, estando assim com a matrícula regular. 

O aluno INDICADO, matriculado, cursando e adimplente, terá desconto de 20% (vinte 

por cento) de desconto aplicado sobre o valor promocional vigente da mensalidade do curso 

de graduação na modalidade EaD, subsequente ao encerramento da Campanha de ingresso 

vigente. 

Esta campanha não possui limite de indicações por aluno, sendo assim, caso o aluno 

indique um número de pessoas que ultrapasse o teto permitido mensalmente para esta 

campanha de 50% (cinquenta por cento), os demais descontos serão aplicados nas 

mensalidades consecutivas. 
 

 

Exemplo para o INDICADO: 
 

Curso de Administração % Vr. do Desconto Valor 

Valor   R$ 387,78 

Valor promocional 42,98% R$ 166,67 R$ 221,11 

Todo Mundo Ganha – INDICADO* 20,00% R$ 44,22 R$ 176,89 

Desconto de Pontualidade 10,00% R$ 22,11 R$ 154,78 

    

Valor a pagar até o vencimento   R$ 154,78 

* Para a Campanha Todo Mundo Ganha, o INDICADO terá o desconto aplicado somente na 2ª 

parcela. 

 

Exemplos para o INDICADOR: 
 

Curso de Administração % Vr. do Desconto Valor 

Valor   R$ 387,78 

Valor promocional 42,98% R$ 166,67 R$ 221,11 

Todo Mundo Ganha – INDICADOR 

de 1 matriculado* 
25,00% R$ 55,28 R$ 165,83 

Desconto de Pontualidade 10,00% R$ 22,11 R$ 143,72 

    

Valor a pagar até o vencimento   R$ 143,72 
 

  



 

5 
 

 

 

Curso de Administração % Vr. do Desconto Valor 

Valor   R$ 387,78 

Valor promocional 42,98% R$ 166,67 R$ 221,11 

Todo Mundo Ganha – INDICADOR 

de 1 matriculado* 
25,00% R$ 55,28 R$ 165,83 

Todo Mundo Ganha – INDICADOR 

do 2º matriculado* 
25,00% R$ 55,28 R$ 110,55 

Desconto de Pontualidade 10,00% R$ 22,11 R$ 88,44 

    

Valor a pagar até o vencimento   R$ 88,44 

* Para a Campanha Todo Mundo Ganha, o INDICADOR terá o desconto aplicado somente no 

mês subsequente ao mês que o INDICADO efetivar a matrícula e realizar o pagamento do 

boleto, estando este também com a matrícula regular. Caso o aluno indique um número de 

pessoas que ultrapasse o teto permitido mensalmente para esta campanha de 50% (cinquenta 

por cento), os demais descontos serão aplicados nas mensalidades consecutivas. 
 

 

Campanha de Ingresso 
 

O objetivo desta Campanha é a oferta de desconto para os novos alunos que 

ingressarem nos curso de graduação da modalidade EaD. Verifique qual a Campanha vigente. 

O aluno que estiver na Campanha de Ingresso não poderá usufruir dos outros 

benefícios. 

 

Marília, 03 de junho de 2019. 

 

UNIMAR 


