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REGULAMENTO DE PRAZOS PARA NEGOCIAÇÃO DE MENSALIDADES EM ATRASO 

 

A UNIVAÇO – UNIÃO EDUCACIONAL DO VALE DO AÇO S/A, mantenedora do Instituto Metropolitano de 

Ensino Superior – IMES, divulga por meio deste regulamento regras e prazos para negociação de mensalidades 

em atraso do para os alunos regularmente matriculados no curso de Medicina, inadimplentes do semestre letivo 

2022/2. 

Serão oferecidas as seguintes formas de negociação: boleto bancário e parcelamento no cartão de crédito do 

total dos débitos atualizados de mensalidades, ou seja, a negociação a seguir estará disponível para acordos sob 

parcelas de mensalidades, isso significa que não serão realizados acordos de acordos dos semestres anteriores.  

 

FORMAS DE NEGOCIAÇÃO PRESENCIAL 

1. Para as negociações das mensalidades do semestre 2022/2, estará disponível por meio de boleto bancário; 

2. Negociações no boleto bancário: Entrada de 50% à vista, o restante do valor parcelado no boleto, até o 

mês de junho de 2023;  

3. O boleto de entrada da negociação terá o vencimento em até 48 horas para pagamento, salvo para os 

casos de realização de acordos no último dia do prazo para renovação da matricula para o semestre 

2023/1; 

4. Aqueles que optarem por realizar o acordo no último dia do prazo de rematrícula, devem estar cientes 

que somente após a compensação dos pagamentos por meio do boleto bancário a rematrícula será 

disponibilizada. 

      

NEGOCIAÇÕES ON-LINE VIA PORTAL EDUCACIONAL (EXCLUSIVO NO CARTÃO DE CRÉDITO) 

1. Negociação on-line pelo cartão de crédito em até 12 vezes pelo portal do aluno 

https://portalaluno.afya.com.br/web/app/edu/portaleducacional/login/ ; 

2. Para que o acadêmico possa efetivar a negociação da semestralidade em aberto, é necessário que este 

não tenha débitos de semestres anteriores. 

 

FIADOR PARA NEGOCIAÇÕES NO BOLETO 

1. Será exigido fiador em todas as negociações que forem realizadas por boleto bancário, sendo necessária 

assinatura de termo de confissão de dívidas e cumprimento dos seguintes requisitos:  

a)  Não possuir restrições junto aos órgãos de protesto; 

b)  Enviar cópia dos seguintes documentos no ato da negociação: RG, CPF e comprovante de endereço. 

 

Formas de negociação – Alunos Ativos que irão cursar último semestre. 

https://portalaluno.afya.com.br/web/app/edu/portaleducacional/login/
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1. Pagamento exclusivamente pelo cartão de crédito. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. As negociações de mensalidades em atraso deverão seguir o calendário de renovação de matricula 

previsto em Edital de Renovação de Matrícula; 

2. Haverá multa de 2% sobre o valor do débito e juros de 1% ao mês, conforme contrato de prestação de 

serviço do semestre 2022/2; 

3. O aluno que realizar negociação de débitos após o período de rematrícula estabelecido em Edital, não terá 

garantia de renovação da matrícula para o semestre 2023/1 conforme estabelece o Edital de Renovação 

de Matricula nº 021 de 2023/1; 

4. O boleto de entrada da negociação terá o vencimento de até 48 horas para pagamento, salvo para os 

casos de realização de acordos no último dia do prazo para renovação da matricula para o semestre 

2023/1; 

5. Conforme estabelece o edital de renovação de matricula, o aluno deverá estar adimplente para renovação 

dentro do prazo estabelecido conforme, Edital nº 021de 2023/1; 

6. Aqueles que optarem por realizar o acordo no último dia do prazo de rematrícula, devem estar cientes 

que somente após a compensação dos pagamentos por meio do boleto bancário a rematrícula será 

disponibilizada. 

7. Caso haja parcelamentos vencidos em aberto, de semestres anteriores, é obrigatório a quitação total e 

imediata, para possibilitar a abertura de crédito para uma nova negociação. 

 

A UNIVAÇO - UNIÃO EDUCACIONAL DO VALE DO AÇO S/A, não se responsabiliza por qualquer falha 

decorrente ao pagamento da entrada por meio de boleto bancário ou cartão de crédito.  

Casos omissos e não previstos neste regulamento serão deliberados pelo Centro de Serviços Afya. 

 

Ipatinga, 16 de novembro de 2022.  

 

 

Vinícius Lana Ferreira 

Prof. Vinícius Lana Ferreira 

Diretor-Geral 

 


