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RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 041/2021 - GR 

REGULAMENTO AMIGO UNIDEP 

 

A Reitora do Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a RETIFICAÇÃO dos itens abaixo indicado do Edital 0418/2021 -

G.R., no que se refere ao período de vigência da ação promocional e do percentual de 

desconto nas mensalidades dos acadêmicos regularmente matriculados que indicarem 

amigos para o Processo Seletivo 2021/2 dos cursos de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Estética e 

Cosmética, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia.  

 

1 DA AÇÃO PROMOCIONAL 

[...] 

Onde se lê: 

1.4 O período de vigência da Ação Promocional será das 00h01min do dia 28 de junho 

de 2021 às 23h59min do dia 31 de julho de 2021, horário de Brasília. Findo este período, 

a Ação Promocional não será mais aplicável. 

Leia-se: 

1.4 Esta ação promocional é válida para indicações e matrículas realizadas das 

00h01min do dia 28 de junho de 2021 às 23h59min do dia 31 de julho de 2021, horário 

de Brasília. Findo este período, a Ação Promocional não será mais aplicável. 

[...] 

2 DESCRIÇÃO DO PRÊMIO 

Onde se lê: 

2.1 Os acadêmicos que tiverem indicações efetivadas em matrículas no segundo 

semestre de 2021 terão direito a 10% (dez por cento) de desconto nas mensalidades 

de setembro, outubro e novembro de 2021, cumulativo a descontos e bolsas já 

existentes. 

Leia-se: 

2.1 Os acadêmicos que tiverem indicações efetivadas em matrículas no segundo 

semestre de 2021 terão direito a 10% (dez por cento) de desconto nas mensalidades 

de setembro, outubro e novembro de 2021, cumulativo a descontos e bolsas já 

existentes, sendo que a indicação de dois ou mais acadêmicos ingressantes que 
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efetivarem suas matrículas não dá direito a percentual de desconto superior aos 10% 

(dez por cento) previsto. 

[...] 

3 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO PROMOCIONAL 

[...] 

Onde se lê: 

3.2 Não serão elegíveis para participar desta Ação Promocional aqueles que 

descumprirem os termos deste Regulamento, incluindo, mas não se limitando, às 

seguintes situações: (i) matrículas canceladas; (iii) egressos. 

Leia-se: 

3.2 Não serão elegíveis para participar desta Ação Promocional aqueles que 

descumprirem os termos deste Regulamento, incluindo, mas não se limitando, às 

seguintes situações: (i) matrículas canceladas; (ii) matrículas trancadas; (iii) egressos. 

[...] 

Incorpora-se ao Edital 041/2021 – G.R., para todos os efeitos, a presente retificação, com 

a inclusão e alteração de todos os itens referentes aos termos modificados. 

 

 
 

Pato Branco, 02 de julho de 2021. 
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