
 
 

REGULAMENTO DO PAGAMENTO  1ª. MENSALIDADE AOS POLOS 

 

A ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 44.474.898/0001-05, inscrição Estadual nº 
438.192.071.116, Código INEP 292, com sede na Av. Hygino Muzy 
Filho, 1001, Campus Universitário, Marília/SP, mantenedora da Unimar 
– Universidade de Marília – Código INEP 420 vem divulgar a presente 
campanha. 

1. DA CAMPANHA: A campanha de concessão da primeira 
mensalidade aos polos é voltada para alavancar a captação de 
alunos por meio de um incentivo à equipe comercial.  

2. DOS BENEFICIADOS: Serão beneficiados os polos que 
cobrarem a primeira mensalidade dos candidatos de cursos de 
graduação na modalidade EAD. 

3. DO ESFORÇO COMERCIAL: Na hipótese da equipe comercial 
da sede da Unimar realizar a matrícula do candidato, o valor 
referente à primeira mensalidade não será repassado ao polo. 

4. DO PAGAMENTO AO POLO: No último dia útil de cada mês será 
realizado o fechamento das matrículas realizadas. O polo será 
informado sobre o valor da Nota Fiscal a ser emitida. O 
pagamento será realizado até o dia 20 do mês subsequente ao 
do fechamento. 

5. DA VALIDADE DA CAMPANHA: A campanha da concessão da 
primeira mensalidade aos polos será válida a partir de 
15/03/2021 com término em 17/05/2021, podendo ou não ser 
prorrogada. 

6. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA 
MENSALIDADE: Fica a critério do polo a isenção da cobrança 
da primeira mensalidade. Nesse caso, não haverá repasse do 
valor da primeira mensalidade. 

7. DA CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO: Todos os pagamentos 
das primeiras mensalidades deverão ser pagos via boleto 
emitido pela Unimar. Os valores a que os polos fizerem jus, 
serão repassados mediante depósito/transferência bancária.  

8. A Unimar pode a qualquer tempo encerrar a presente campanha, 
comunicando aos polos com 30 (trinta) dias de antecedência. 

9. DO VALOR DA PRIMEIRA MENSALIDADE: A partir de 
17/08/2020 o valor da primeira mensalidade dos cursos de 
graduação será de R$ 69,00 (sessenta e nove reais). 



 
10. Fica eleito o Foro da Comarca de Marilia para dirimir quaisquer 

dúvidas inerentes à presente campanha. 

 

Marília, SP, 22 de março de 2021. 
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