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RETIFICAÇÃO AO EDITAL 096/22 – G.R. 

MATRÍCULA DO CURSO DE MEDICINA - PROCESSO SELETIVO 2023/1 

MODALIDADE ONLINE E ENEM 

 

A Reitora do Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP, no uso  de suas atribuições legais, divulga a 
presente RETIFICAÇÃO ao Edital 096/2022, que estabelece  condições, prazos e  procedimentos para  o 
processo de matrículas (calouros) para o primeiro semestre de 2023 do curso de Medicina, operando as 
seguintes alterações a seguir dispostas: 
 
5. DO VALOR DA MATRÍCULA  
 
Onde se lê: 
 
[...] 
 
5.2 As solicitações de Antecipação de pagamento semestral, após a confirmação da matrícula 
(pagamento da 1ª mensalidade) e status matriculado, ocorrerão somente através do portal do aluno.  
5.3 O candidato que optar pelo pagamento das 05 (cinco) parcelas subsequentes (antecipação do 
pagamento) poderá fazê-lo até 04 de fevereiro de 2023 terá direito a desconto de 3%(três por cento) no 
valor das referidas parcelas. 
 
Lê-se: 
 
5.2 As solicitações de antecipação de pagamento semestral ocorrerão somente através do Portal do 
Aluno. 
5.3 O candidato que optar pelo pagamento das 6 (seis) parcelas da semestralidade deverá fazê-lo no ato 
da matrícula e terá direito a 3% (três por cento) de desconto no valor das referidas parcelas. 
5.4 Após o pagamento da matrícula (referente à primeira parcela do semestre) o aluno que desejar 
antecipar as demais parcelas, terá direito aos seguintes percentuais de desconto: 
a) 2,5 % (dois e meio por cento) de desconto e vencimento para o mês subsequente à celebração do 
acordo,  pela antecipação das 5 (cinco) parcelas vincendas; 
b) 2% (dois por cento) de desconto e vencimento para o mês subsequente à celebração do acordo, pela 
antecipação das 4 (quatro) parcelas vincendas; 
c) 1,5% (um e meio por cento) de desconto e vencimento para o mês subsequente à celebração do 
acordo, pela antecipação das 3 (três) parcelas vincendas; 
d) 1% (um por cento) de desconto e vencimento para o mês subsequente à celebração do acordo, pela 
antecipação das 2 (duas) parcelas vincendas. 
 
Permanecem inalteradas as demais disposições não citadas nesta Retificação. 
 
 

 Pato Branco, 26 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
                                                                         Ornella Bertuol Antunes 

                                                                          Reitora 
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