POLÍTICA DE DESCONTOS
2020.2
Graduação EAD
● Matrícula (primeira parcela): R$ 59,90.

Desconto linear
● 30% de desconto nas parcelas de todo o curso ou;
● 20% de desconto nas parcelas de todo o curso + financiamento (CREDIES) com prazo
para pagamento das mensalidades em até 50% de duração do curso, após a
conclusão. Ex.: num curso de 6 semestres (36 meses), o pagamento será feito em 53
meses, sem a primeira parcela (matrícula).

Grupos especiais
“UCSAL com você na pandemia” (comprovação de perda ou diminuição de renda)
● 2020.2
○ 30% de desconto nas parcelas do semestre e;
○ financiamento das mensalidades: pagamento de 50% de cada uma das 5
parcelas do semestre e liquidação dos outros 50%, em 6 parcelas, após a
conclusão do curso.
● 2021.1
○ 30% de desconto nas parcelas até final do curso ou;
○ 20% de desconto o curso todo mais financiamento com prazo para
pagamento das mensalidades em até 50% de duração do curso, após a
conclusão. Ex.: num curso de 6 semestres (36 meses), o pagamento será feito
em 53 meses, sem a primeira parcela (matrícula).

“Meu Ensino Médio vale muito +” -conclusão do ensino médio em escola pública
após 2018
● 25% de desconto nas parcelas de todo o curso ou;
● financiamento com prazo para pagamento das mensalidades em até 50% de
duração do curso, após a conclusão. Ex.: num curso de 6 semestres (36 meses), o
pagamento será feito em 53 meses, sem a primeira parcela (matrícula).

“+40 years”
●

40% de desconto nas parcelas de todo o curso. Benefício concedido para a
PRIMEIRA GRADUAÇÃO de alunos com idade igual ou superior a 40 anos.

Desconto por antecipação de Parcelas/Semestre(s)
O aluno poderá obter também descontos no pagamento antecipado do semestre e de todo
o curso. Os descontos não serão cumulativos com o desconto de antecipação mensal. O
pagamento deverá ocorrer através de boleto, cartão de débito ou crédito à vista.

NÚMERO DE PARCELAS A
ANTECIPAR
5
4
3
2

DESCONTO

DATA LIMITE

20%
17%
15%
10%

25/07/2020
25/08/2020
25/09/2020
25/10/2020

NÚMERO DE SEMESTRES
A ANTECIPAR
1
2
3
4
Maior ou igual a 5

DESCONTO
20%
25%
27%
30%
35%

Graduação Presencial
1. Desconto para novos Ingressantes via VESTIBULAR ONLINE
(a) Desconto na Matrícula: 30%;
(b) Desconto nas mensalidades: 20% + 5% (antecipação para pagamento até o dia 25 do
mês anterior) até o final do curso.

2. Desconto para novos Ingressantes via nota do ENEM
(a) Para pontuação entre 400 e 450 pontos:
● Desconto na Matrícula: 40% (no primeiro semestre de ingresso);
● Desconto nas mensalidades: 20% + 5% (antecipação para pagamento até o dia 25
do mês anterior) até o final do curso.
(b) Para pontuação entre 451 e 600 pontos:
● Desconto na Matrícula: 50% (no primeiro semestre de ingresso);
● Desconto nas mensalidades: 25% + 5% (antecipação para pagamento até o dia 25
do mês anterior) até o final do curso.
(c) Para pontuação a partir de 601 pontos:
● Desconto na Matrícula: 60% (no primeiro semestre de ingresso);
● Desconto nas mensalidades: 30% + 5% (antecipação para pagamento até o dia 25
do mês anterior) até o final do curso.

3. Desconto para ingressantes através do processo de Transferência Externa ou
Matrícula Especial:
(a) Desconto na Matrícula: 50%;
(b) Desconto nas mensalidades: 50% + 5% (antecipação para pagamento até o dia 25 do
mês anterior) até o final do curso.

4. Desconto por antecipação de parcelas/semestre(s)
O aluno também poderá obter descontos com o pagamento antecipado do semestre e de
todo o curso. Os descontos não serão cumulativos com o desconto de antecipação mensal.
O pagamento deverá ocorrer através de boleto, cartão de débito ou crédito à vista.

NÚMERO DE PARCELAS A
ANTECIPAR
5
4
3
2

DESCONTO

DATA LIMITE

20%
17%
15%
10%

25/07/2020
25/08/2020
25/09/2020
25/10/2020

NÚMERO DE SEMESTRES
A ANTECIPAR
1
2
3
4
Maior ou igual a 5

DESCONTO
20%
25%
27%
30%
35%

5. Desconto para alunos de Escola Católica (conforme contrato de convênio
firmado)
(a) Desconto matrícula: 50%;
(b) Desconto nas mensalidades: 10% (incidentes sobre o saldo resultante da melhor
condição aplicada ao perfil do ingressante) + 5% (antecipação para pagamento até o
dia 25 do mês anterior) até o final do curso.

6.

Desconto para professores e funcionários de Escola Católica (conforme
contrato de convênio firmado)

(a) Desconto matrícula: 50%;
(b) Desconto nas mensalidades: 15% (incidentes sobre o saldo resultante da melhor
condição aplicada ao perfil do ingressante) + 5% (antecipação para pagamento até o dia
25 do mês anterior) até o final do curso.

7. Desconto para Funcionários de empresas conveniadas:
(a) Desconto na Matrícula: 50%;
(b) Desconto nas mensalidades: 10% (incidentes sobre o saldo resultante da melhor
condição aplicada ao perfil do ingressante) + 5% de Antecipação para pagamento até
dia 25 de cada mês, até o final do curso.
Notas:

Política de desconto válida exclusivamente para ingressantes de processo seletivo realizado
pela UCSAL no período de maio a setembro de 2020;
Os descontos concedidos nas opções acima são válidos apenas no caso de pagamento até a
data de vencimento do boleto. O atraso no pagamento de qualquer uma das mensalidades
do período acarreta em imediata interrupção do desconto concedido, para a parcela em
atraso;
Os descontos supramencionados não são cumulativos, exceto os desconto previstos nos
itens 5, 6 e 7 desta política. Cada ingressante fará opção por apenas um deles, conforme
forma de ingresso realizada;
Os descontos incidem sempre sobre os respectivos valores brutos.

