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EDITAL Nº 01 UNIVAÇO/IMES 2020-2 

RENOVAÇÃO DA MATRICULA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 

 

O Instituto Metropolitano de Ensino Superior, mantida pela União Educacional do Vale do 

Aço S.A, torna público que, em conformidade com a legislação institucional, o presente Edital para 

renovação de matrícula do 2º Semestre de 2020, conforme condições, prazos e procedimentos 

aqui especificados. 

 
 

1- PERIODO DE RENOVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO ACADÊMICA 

1.1. Conforme descrição abaixo, o período para renovação de matrícula para o semestre 2020/2, 

para o curso de Medicina da UNIVAÇO/IMES, será dividido em três etapas: 

a) 1ª ETAPA: 04 de maio a 10 de maio de 2020: nos termos do Art.9 no Anexo I; 

 

b) 2ª ETAPA: 11 de maio a 31 de maio de 2020; nos termos do Art.9 no Anexo I; 

 

c) 3ª ETAPA: 01 de junho a 15 de julho de 2020. 

 

1.2. O presente edital também apresenta condições especiais para concessão de pagamento das 

mensalidades e renovação de matrícula, exclusivamente para semestre 2020/02, considerando a 

Pandemia causada pelo COVID-19, conforme Regulamento apresentado no ANEXO I deste Edital, 

para aqueles que se encaixem nas condições propostas e atendam aos requisitos apresentados no 

presente Regulamento. 

2- PROCEDIMENTOS PARA RENOVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO ACADÊMICA 

2.1. Estarão com a MATRÍCULA RENOVADA os alunos que acessarem o Portal Acadêmico, 

derem aceite ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre o acadêmico ou 

responsável legal e a UNIVAÇO, efetuarem o pagamento da 1ª parcela de 2020/2, e cumprirem 

todas as situações abaixo: 

a) Estar com o cadastro atualizado (confirmação de endereço, telefones e e-mail); 

b) Não possuir pendências de documentos junto à Central de Atendimento ao Aluno; 

c) Não possuir pendências junto à Biblioteca; 

d) Não possuir pendências financeiras (mensalidades ou negociações atrasadas e 

aditamentos pendentes de FIES); 

e) Não estar Sub Judice com a IES; 

f) Realizar a matrícula online. 

 
2.2. Os alunos que possuem pendências deverão regularizá-las dentro dos períodos estipulados, 

sob pena de perda da vaga. 

2.3. O acadêmico deverá acessar o site www.univaco.edu.br e, por meio do Portal Acadêmico, 

digitar login (CPF) e senha para realizar sua renovação de matrícula para o 2º semestre de 2020. 

2.4. A partir do momento em que o acadêmico realizar a sua renovação de matrícula via portal, 

será gerado o boleto da 1ª parcela com vencimento para o dia 15/05/2020. 

http://www.univaco.edu.br/
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2.4.1. Após o vencimento do prazo estabelecido para o pagamento do boleto, se não confirmado 

o pagamento da primeira parcela de 2020/2, a renovação da matrícula será cancelada. 

2.4.2. A reabertura do processo para nova realização da matrícula deverá ser solicitada pelo e-

mail centraldeatendimento@univaco.edu.br, será devida uma taxa no valor de R$ 50,00 e estará 

sujeita à existência de vagas. 

 

3- DA REALIZAÇÂO DA RENOVAÇÃO DE MATRICULA 

3.1. É condição obrigatória e indispensável ao ato de renovação de matrícula: 

a) aceite do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre o 

acadêmico e/ou responsável legal e a UNIVAÇO/IMES.  

3.2. O acadêmico deverá acessar o site www.univaco.edu.br e, por meio do Portal Acadêmico, 

digitar login (CPF) e senha para realizar sua matrícula para semestre 2020/2. 

3.3. Em caso de dúvidas, o acadêmico poderá consultar o tutorial de renovação de matricula no 

Anexo IV.  

3.4. A partir do momento em que o acadêmico realiza a rematrícula via Portal, será gerado boleto 

da 1º parcela com vencimento em 48 (quarenta e oito) horas. Sendo o boleto de rematrícula pago, 

o acadêmico receberá status de “Matriculado” e a confirmação da mesma será efetivada. 

3.6. Para acadêmicos que realizarem a rematrícula no último dia de matrícula, será gerado boleto 

com vencimento em 24 (vinte e quatro) horas. Sendo o boleto de rematrícula pago, o acadêmico 

receberá status de “Matriculado” e a confirmação da mesma será efetivada. 

3.8. Após vencimento do prazo estabelecido para pagamento do boleto, se não for 

confirmado pagamento da primeira parcela do semestre 2020/2, a renovação da matricula do 

acadêmico será cancelada, e o seu status alterado de “Pré-matrícula” para “Matricula não 

confirmada” sendo o contrato cancelado. O acadêmico então, perde o direito às vagas 

reservadas nas disciplinas que haviam sido selecionadas inicialmente. 

3.9. O acadêmico que não efetuar o pagamento no prazo estabelecido e perder a reserva de vaga, 

poderá realizar uma nova solicitação de Pré–matricula, após 48 horas do vencimento do boleto, 

caso o período de renovação de matricula esteja aberto, selecionando as mesmas, se existirem 

vagas ou novas disciplinas, conforme regras definidas neste edital.  

3.10. Conforme Regimento Interno, a matrícula no curso de graduação é feita em regime de 

créditos e/ou seriado, respeitando a Matriz Curricular do curso, de acordo com o calendário 

acadêmico e não ultrapassando uma carga horária total semanal de 40 (quarenta) horas.  

4- DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E DO 

PAGAMENTO/QUITAÇÃO DA SEMESTRALIDADE 

4.1. O valor total do contrato da semestralidade por conveniência do (a) ACADÊMICO 

(A)/CONTRATANTE poderá ser dividido em até 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, sendo 

que a matrícula do semestre letivo se confirma com a quitação da primeira parcela, à vista no ato 

da matrícula, com vencimento em 48 horas, e o vencimento da última parcela da semestralidade 

não deverá ultrapassar o dia 05 do mês de dezembro de 2020. 

4.2 CONDIÇÕES PARA ANTECIPAÇÃO DA SEMESTRALIDADE DE 2020/2: 

mailto:centraldeatendimento@univaco.edu.br
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4.2.1. Desconto de 3% (três por cento) para pagamentos efetuados até 05/08/2020. 

4.2.2. Os descontos da antecipação do pagamento do semestre serão sobre a 2ª Parcela a 6ª 

Parcela, para acadêmicos devidamente matriculados em 2020/2 e deverá ser solicitado através do 

Portal Acadêmico. 

4.2.3. Alunos ingressantes no semestre 2020/2, que realizarem matricula após 05/08/2020, 

poderão solicitar desconto e realizar o pagamento da antecipação das parcelas (3ª a 6ª), até 

31/08/2020. 

4.3. O valor das mensalidades para o semestre 2020/2 estão dispostos no ANEXO II deste Edital. 

5 – ALUNOS DESNIVELADOS 

5.1. Na primeira semana de aula do semestre 2020/2, estes alunos deverão protocolar na 
Central de Atendimento ao Aluno a solicitação dos ajustes acadêmicos, para análise das 
Coordenações de Ensino e Curso. 
5.2. Eventuais ajustes financeiros serão efetuados a partir da 3ª parcela de 2020/2. Portanto, as 
duas primeiras parcelas do semestre deverão ser quitadas no valor integral do período. 
5.3. Os alunos desnivelados e aptos à renovação de matrícula serão matriculados na fase 
seguinte, nas disciplinas que não possuem prerrequisitos. 
 
6 - TRANCAMENTO DE MATRICULA 

6.1 O prazo máximo para este tipo de solicitação para o segundo semestre de 2020 é 30 dias antes 

do final do semestre letivo, conforme Resolução nº 04, de 11 de junho de 2019. Para isso, deverá 

ser protocolada a solicitação na Central de Atendimento ao Aluno. 

 
7 – INÍCIO DAS AULAS 

7.1. As aulas para o segundo semestre de 2020 serão publicadas em Calendário Institucional. 

 

 

Ipatinga/MG, 04 de maio de 2020. 
 

 

VINICIUS LANA FERREIRA 
Diretor Geral 
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ANEXO I 

REGULAMENTO  

 

 

Este Regulamento institui modalidades de pagamento para 
renovação de matrícula dos veteranos dos cursos do 
MEDICINA, para o Semestre 2020/02 e demais 
disposições. 

 

O Instituto Metropolitano de Ensino Superior, Instituição de Ensino Superior, mantida pela 

UNIVAÇO – União Educacional do Vale do Aço S.A., com endereço na Rua João Patrício 

Araújo, 179, bairro Veneza, cidade de Ipatinga/UF MG, torna público o presente Regulamento para 

renovação de matrícula, destinado a todos os cursos, para concessão especial de pagamento das 

mensalidades e renovação de matrícula, exclusivamente para semestre 2020/02, considerando a 

Pandemia causada pelo COVID-19, conforme abaixo exposto: 

 

Art. 1º - Este regulamento tem por objeto a tentativa de minimizar as consequências 

econômico/financeiras decorrentes da Pandemia e reconhecimento do Estado de Calamidade 

Pública causado pela propagação do Covid-19. 

 

Art. 2º - São elegíveis os alunos regularmente matriculados no semestre 2020/01 da UNIVAÇO 

que se encontrem adimplentes com a parcela de abril/2020 e respectivos semestres anteriores. 

 

Art. 3º - Para ter direito a concessão da modalidade de pagamento, os alunos deverão seguir os 

passos abaixo indicados: 

 

I. ALUNOS QUE NÃO ANTECIPARAM A SEMESTRALIDADE: 

 

a) Exclusivamente para os meses de maio, junho e julho, os alunos realizarão o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades (dos meses de maio, 

junho e julho) no prazo de vencimento, qual seja, dia 15; 

b) O restante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos meses citados na alínea “a”, 

serão pagos em até 12 (doze) vezes no cartão de crédito ou boleto bancário (nos termos 

da alínea “c”), com a primeira parcela a partir do mês de outubro e as demais 

subsequentes; 

c) A quantidade de parcelas será implementada considerando o prazo de integralização do 

curso, ou seja, aquele eu estiver com status “concluinte”, terá seu parcelamento 

considerando os meses de vínculo que ainda esteja com a IES; 

d) Os alunos deverão realizar os pagamentos nas datas de vencimento, caso contrário, a 

matrícula para 2020/02 será automaticamente cancelada. 

 

II. ALUNOS QUE ANTECIPARAM A SEMESTRALIDADE: 

 

a) Exclusivamente para os meses de julho, agosto e setembro, os alunos realizarão o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades (dos meses de 

julho, agosto e setembro) no prazo de vencimento, qual seja, dia 15; 

b) O restante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos meses citados na alínea “a”, 

serão pagos em até 12 (doze) vezes no cartão de crédito ou boleto bancário (nos 

termos da alínea “c”), com a primeira parcela a partir do mês de outubro e as demais 

subsequentes; 

c) A quantidade de parcelas será implementada considerando o prazo de integralização do 

curso, ou seja, aquele eu estiver com status “concluinte”, terá seu parcelamento 

considerando os meses de vínculo que ainda esteja com a IES; 

d) Os alunos deverão realizar os pagamentos nas datas de vencimento, caso contrário, a 
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matrícula para 2020/02 será automaticamente cancelada. 

 

Parágrafo Único: os alunos que possuem qualquer tipo de Bolsa Institucional e/ou FIES Parcial 

estão elegíveis as concessões indicadas neste Regulamento, contudo, devem se atentar que o 

valor dos 50% (cinquenta por cento) fazem referência ao líquido já com a dedução do percentual 

de bolsa/Fies que possui. 

 

Art. 4º - Caso o aluno não integralize o pagamento das parcelas nos prazos aqui descritos, sua 

matrícula para o semestre de 2020/02 será automaticamente cancelada, uma vez que um dos 

requisitos indicados neste instrumento é a quitação respeitando os prazos do regulamento. 

 

Art. 5º - O aluno interessado em ter o benefício aqui descrito, deverá formalizar o “aceite” no Portal 

Acadêmico e, após cessação do isolamento, deverá comparecer junto a Central de Atendimento ao 

Aluno da IES, e assinar o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento, sob pena 

de não ser formalizada a renovação de matrícula. 

 

Parágrafo Único: É condição essencial para a efetiva renovação de matrícula a celebração de 

Instrumento de Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento com a IES, equivalente ao valor 

efetivamente acordado e consequentemente parcelado, da qual o acadêmico formalizou o “aceite” 

no Portal do Aluno. 

 

Art. 6º - Em caso de inadimplemento, a concessão será revogada automaticamente pela IES, 

cabendo ao aluno inicialmente beneficiado nos termos deste Regulamento a obrigação de quitar de 

imediato a integralidade das mensalidades vencidas, assim como a obrigação quitar integralmente 

as mensalidades vincendas nos seus respectivos vencimentos, sob pena de ser formalizado o 

cancelamento automático da renovação de matrícula para 2020/02. 

 

Art. 7º - Em caso de trancamento, desistência do curso ou qualquer que seja o motivo, as parcelas 

vincendas objeto do benefício previsto no Instrumento de Particular de Confissão de Dívida e 

Parcelamento, terão vencimento integralmente antecipado para o mês subsequente ao do 

encerramento do seu vínculo acadêmico com a Instituição de Ensino. 

 
Art. 8° - Os casos omissos serão encaminhados a Diretoria-Geral da UNIVAÇO. 
 
Art. 9º - Por se tratar de mera liberalidade da IES, o presente Regulamento terá validade até 5 de 
maio de 2020 e, portanto, a IES reserva-se no direito de aplicar as condições estabelecidas neste 
instrumento, modificá-las e/ou revogá-las a qualquer momento, quando julgar conveniente, na 
ocorrência de qualquer alteração na legislação vigente ou mesmo em razão da alteração das 
condições que importaram em sua publicação 
 
Art. 10º – Regulamento aprovado “ad referendum” pela Diretoria-Geral aos 30 dias do mês de abril do 

ano de dois mil e vinte. 
Prof. Vinícius Lana Ferreira 

UNIVAÇO – União Educacional do Vale do Aço S.A  
Diretor-Geral 
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ANEXO II 

MENSALIDADES PARA 2º SEMESTRE 2020 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Documentos - 2ª Via Valor  

Certidão de Colação de Grau R$ 27,00 
 Outros Documentos Valor 

Certificado de Monitoria R$ 38,00 

Avaliação 2ª Chamada R$ 162,00 
Crachá R$ 17,00 

Colação de Grau Extemporânea R$ 248,00 
Declaração de Adimplência R$ 27,00 

Currículo Pleno R$ 27,00 
Declaração de Imposto de Renda R$ 27,00 

Diploma em Pergaminho R$ 400,00 
Declaração de Matrícula R$ 27,00 

Programa de Disciplinas por Fase R$ 27,00 
Declaração de Processo Seletivo R$ 27,00 

 

Declaração de Reconhecimento do 
Curso 

R$ 27,00 

Declaração de Sub judice R$ 27,00 

Declaração do ENADE R$ 27,00 

Diploma em Papel Cartão R$ 260,00 

Histórico Escolar R$ 38,00 
 

 Taxas Biblioteca  

Por Atraso na Devolução 

Livros sem Reserva R$ 1,00 por dia de atraso 

Livros com Reserva R$ 2,00 por dia de atraso 

Consulta Interna de Título sem Reserva R$ 1,00 por hora de atraso 

Consulta Interna de Título com Reserva R$ 2,00 por hora de atraso 

Pernoite com a Chave do Escaninho R$ 7,00 por dia de atraso 

Por Extravio 

Extravio da Chave do Escaninho R$ 28,00 

 

MEDICINA 

FASE MENSALIDADE SEMESTRALIDADE 

1º R$ 8.791,55 R$ 52.749,30 

2º R$ 8.791,55 R$ 52.749,30 

3º R$ 8.791,55 R$ 52.749,30 

4º R$ 8.791,55 R$ 52.749,30 

5º R$ 8.791,55 R$ 52.749,30 

6º R$ 8.430,58 R$ 50.583,48 

7º R$ 7.965,14 R$ 47.790,87 

8º R$ 7.965,14 R$ 47.790,87 

9º R$ 7.856,54 R$ 47.139,24 

10º R$ 7.856,54 R$ 47.139,24 

11º R$ 7.235,96 R$ 43.415,78 

12º R$ 7.235,96 R$ 43.415,78 
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ANEXO IV 

 

 

 

  

Passo 1 

Passo 2 

Passo 3 
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Passo 4 

Passo 5 

Passo 6 

Foto do 

discente 
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Procedimento Finalizado 

Passo 9 

Passo 7 

Obs.: nesse momento você pode 
salvar/imprimir sua cópia do 

contrato 

Passo 8 

Passo 10 


