
ESCOLA TÉCNICA INSTITUTO UNICLESS EDUCACIONAL
DIREÇÃO GERAL DE CURSOS TÉCNICOS

Edital 045/2019 – QUINZENA DE RENEGOCIAÇÃO – DEZEMBRO DE 2019

A  coordenação  Geral  de  Cursos  da  Escola  e  Instituto  Unicless  Educacional

informa a todos os interessados, as regras para renegociação de parcelas em atrasos

no período de 22 de novembro a 08 de dezembro de 2019.

1. OBJETIVO GERAL
Promover a oportunidade de todos os alunos renegociarem suas parcelas em atraso e poderem 
promover a sua matrícula para o próximo módulo.

2. FUNCIONAMENTO
2.1 MODALIDADE GERAL
2.1.1 Poderão efetuar a renegociação nesta modalidade todos os alunos que não freqüentarão o 
módulo de estágio nos próximos seis meses.
2.2.2 O aluno poderá escolher dentre as ofertadas abaixo o tipo de negociação que mais lhe seja 
favorável:

a) ATÉ 03 PARCELAS EM ATRASO – OPÇÃO 01
a.1) O Aluno deverá solicitar a renegociação via chat virtual (whatsapp) nº (92) 99243 5514 e
agendar  o  horário para atendimento pessoal  para a  assinatura do termo de renegociação e
pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), até o dia 08 de dezembro de 2019.
a.2) nesta opção o aluno poderá enviar os valores referentes as parcelas em atraso para um só
boleto antes da matrícula no estágio (19ª parcela)e deverá:

a.2.1) efetuar o pagamento da(s) parcela(s) do mês de dezembro no dia do vencimento.
a.2.2) continuar com o mesmo plano financeiro;
a.2.3) assinar o termo de renegociação;
a.2.4)  após efetuar o pagamento da parcela do mês de dezembro,  com a cópia do
recibo de pagamento em mãos, solicitar no balcão de atendimento o serviço de “ACERTO
DE NOTAS E REMATRÍCULA POR CONTRATO RESCINDIDO OU EM DÉBITO”, anexando a
cópia  do recibo de pagamento no protocolo, assim como, assinar a solicitação.

b.3)o sistema somente será alterado (liberado) para a situação de adimplente,  após o aluno
efetuar o pagamento da parcela do mês de dezembro e após 48 horas da solicitação do serviço
acima indicado.

b) ATÉ 03 PARCELAS EM ATRASO – OPÇÃO 02
b.1) O Aluno deverá solicitar a renegociação via chat virtual (whatsapp) nº (92) 99243 5514  e
agendar  o  horário para atendimento pessoal  para a  assinatura do termo de renegociação e
pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), até o dia 08 de dezembro de 2019.
b.2)  nesta  opção  o  aluno  poderá  PARCELAR   o  seu  débito  em  até  10  vezes  (COM
APRESENTAÇÃO  DE  AVALISTA  SEM  RESTRIÇÃO  OU  NO  CARTÃO  DE  CRÉDITO  SEM
AVALISTA) com pagamento mensal, junto com a parcela do curso, sendo a primeira no dia do
vencimento do mês de dezembro e, ainda, deverá:



b.2.1) efetuar o pagamento da(s) parcela(s) do mês de dezembro no dia do vencimento;
b.2.2) continuar com o mesmo plano financeiro;
b.2.3) assinar o termo de renegociação;
b.2.4)  após efetuar o pagamento da parcela do mês de dezembro,  com a cópia do
recibo de pagamento em mãos, solicitar no balcão de atendimento o serviço de “ACERTO
DE NOTAS E REMATRÍCULA POR CONTRATO RESCINDIDO OU EM DÉBITO ”, anexando
a cópia  do recibo de pagamento no protocolo, assim como, assinar a solicitação.

b.3)o sistema somente será alterado (liberado) para a situação de adimplente,  após o aluno
efetuar o pagamento da parcela do mês de dezembro e após 48 horas da solicitação do serviço
acima indicado.

C) ATÉ 03 PARCELAS EM ATRASO – OPÇÃO 03
c.1) O Aluno deverá solicitar a renegociação via chat virtual (whatsapp) nº (92) 99243 5514 e
agendar  o  horário para atendimento pessoal  para a  assinatura do termo de renegociação e
pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), até o dia 08 de dezembro de 2019.

c.2)  nesta  opção o  aluno poderá  QUITAR O SEU DÉBITO A VISTA,  sem juros  e  multa,
apenas pagando o valor integral da parcela e, ainda, deverá:
c.2.1) efetuar o pagamento da(s) parcela(s) do mês de dezembro no dia do vencimento;
c.2.2) continuar com o mesmo plano financeiro;

c.3)o sistema será liberado imediatamente para a situação de adimplente.

D) ATÉ 03 PARCELAS EM ATRASO – OPÇÃO 04 – ALUNO QUE ABANDONOU O CURSO  A MAIS
DE 06 MESES.
d.1) O Aluno deverá solicitar a renegociação via chat virtual (whatsapp) nº (92) 99243 5514  e
agendar  o  horário para atendimento pessoal  para a  assinatura do termo de renegociação e
pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), até o dia 08 de dezembro de 2019.
d.2) nesta opção o aluno poderá DAR A ENTRADA DE UMA MENSALIDADE (a mais atrasada), NO
ATO  DA  RENOGOCIAÇÃO  e  continuar  com  o  mesmo  plano  financeiro  antigo,  alocando  as
parcelas faltante a partir do mês de janeiro de 2020, de acordo com a quantidade de parcelas a
quitar no plano financeiro, sendo a primeira parcela a mais antiga e, ainda, deverá:

d.2.1) assinar o termo de renegociação;
d.2.2) assinar novo contrato de prestação de serviço;
d.2.3) após 48 horas do pagamento, marcar hora com a Coordenação de seu curso via chat
virtual do aluno(whatsapp) nº (11) 99713 4699, para verificar a sua situação pedagógica e
verificar em qual turma será alocada.
b.2.4)  após efetuar o pagamento da parcela, com a cópia do recibo de pagamento em
mãos,  solicitar  no  balcão  de  atendimento  o  serviço  de  “ACERTO  DE  NOTAS  E
REMATRÍCULA POR CONTRATO RESCINDIDO OU EM DÉBITO ”, anexando a cópia  do
recibo de pagamento no protocolo, assim como, assinar a solicitação, devendo informar no
ato  em qual  turma quer  ser  matriculado,  de  acordo com a informação fornecida  pela
Coordenadora do curso.

c.3)o sistema será liberado após a sua rematricula.

b) ATÉ 03 PARCELAS EM ATRASO – OPÇÃO 05 – ALUNOS QUE IRÃO PARA O ESTÁGIO E 
AINDA NÃO ESTÃO MATRICULADOS
b.1) O Aluno deverá solicitar a renegociação via chat virtual (whatsapp) nº (92) 99243 5514  e
agendar  o  horário para atendimento pessoal  para a  assinatura do termo de renegociação e
pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), até o dia 08 de dezembro de 2019.
b.2) nesta opção o aluno poderá PARCELAR  o seu débito em até 05 vezes COM APRESENTAÇÃO
DE  AVALISTA  SEM  RESTRIÇÃO,  E  COM  COMPROVAÇÃO  DE  RENDA  NO  VALOR  DE  NO
MÍNIMO  03  VEZES  O  VALOR  DA  PARCELA;  OU  AINDA,  NO  CARTÃO  DE  CRÉDITO  com



pagamento mensal, junto com a parcela do curso, sendo a primeira no dia do vencimento do mês
de dezembro e, ainda, deverá:

b.2.1) efetuar o pagamento da(s) parcela(s) do mês de dezembro no dia do vencimento;
b.2.2) continuar com o mesmo plano financeiro;
b.2.3) assinar o termo de renegociação;
b.2.4)  após efetuar o pagamento da parcela do mês de dezembro,  com a cópia do
recibo de pagamento em mãos, solicitar no balcão de atendimento o serviço de “ACERTO
DE NOTAS E REMATRÍCULA POR CONTRATO RESCINDIDO OU EM DÉBITO”, anexando a
cópia  do recibo de pagamento no protocolo, assim como, assinar a solicitação.

b.3)o sistema somente será alterado (liberado) para a situação de adimplente,  após o aluno
efetuar o pagamento da parcela do mês de dezembro e após 48 horas da solicitação do serviço
acima indicado.

3. ADESÃO AO NOVO CONTRATO PARA ALUNOS QUE ESTIVERM COM 3 PARCELAS EM 
ABERTO
3.1  O  aluno  que  estiver  com  03  parcelas  em  aberto  deverá  assinar  junto  com  o  termo  de
renegociação  o  novo  contrato  de  prestação  de  serviços  em  vigor,  tendo  em  vista  que  o  se
contrato anterior está rescindido.

4. INFORMAÇÕES GERAIS
4.1 o Atendimento deverá enviar o protocolo do serviço “ACERTO DE NOTAS E REMATRÍCULA
POR CONTRATO RESCINDIDO OU EM DÉBITO” impresso para a Secretaria da Instituição.
4.2 a Secretaria deverá efetuar a rematricula do aluno após a solicitação do serviço de “ACERTO 
DE NOTAS E REMATRÍCULA POR CONTRATO RESCINDIDO OU EM DÉBITO” pelo aluno e: i) 
enviar para a pasta do aluno o protocolo e o recibo que estará em anexo ao protocolo; ii) fechar 
o serviço no sistema;  e iii) promover o acerto de notas desse aluno.
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