
Regulamento de Campanha de Transferências Externas para cursos presenciais
Válido entre 01 de dezembro de 2022 até 28 de fevereiro de 2023.

A promoção "Até 70% de desconto em toda a sua graduação" é válida para alunos com

matrículas ativas ou trancadas em outras Instituições de Ensino Superior, na modalidade

presencial, que desejam transferir sua matrícula para um dos cursos de Graduação

Presencial, disponibilizados pela Universidade Iguaçu, nos Campi Nova Iguaçu e Itaperuna.

Da transferência
Além dos documentos comumente solicitados no ato da matrícula, é necessário apresentar

Declaração de Situação Acadêmica - ou similar - em que (A) a matrícula conste como

ATIVA na Instituição de Ensino de origem, tendo o requerente, realizado e concluído o

mínimo de 1 (um) período no 2º semestre de 2022 ou (B) A matrícula conste como

TRANCADA no 1º semestre de 2022 ou no 2º semestre de 2022 na Instituição de Ensino de

origem.

Das Exceções
Requerentes com matrículas trancadas em tempo superior a 2 semestres na
Instituição de Ensino de origem não gozam do acesso por transferência para os

cursos de Graduação Presencial na Universidade Iguaçu.

Esta promoção não é válida para transferências internas entre cursos, entre turnos, entre

modalidades de ensino e entre Campus.

Esta promoção não é cumulativa com outras promoções, descontos ou convênios
oferecidos pela Universidade Iguaçu - UNIG.

O processo de transferência para a Universidade Iguaçu - UNIG não é válido para alunos de

Instituições de Ensino baseadas no exterior e/ou não vinculadas ao Ministério da Educação.

Para mais esclarecimentos consulte o site do Ministério da Educação.



Dos cursos ofertados e seus respectivos descontos
O aluno que transferir seu curso de graduação presencial para a Universidade Iguaçu no

processo de transferência 2023.1 terá acesso a tabela de descontos descrita a seguir,

considerando o campus e turno escolhido:

PERCENTUAL DE DESCONTOS - TRANSFERÊNCIA 2023.1- CAMPUS I - NOVA IGUAÇU

CURSO DESCONTO OFERECIDO
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 70%
DIREITO (MANHÃ) 50%
DIREITO (TARDE) 55%
DIREITO (NOITE) 40%
EDUCAÇÃO FÍSICA - LIC / BAC (MANHÃ) 50%
EDUCAÇÃO FÍSICA - LIC / BAC (NOITE) 50%
ENFERMAGEM (MANHÃ) 50%
ENFERMAGEM (TARDE) 50%
ENFERMAGEM (NOITE) 50%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 50%
ENGENHARIA CIVIL (MANHÃ) 50%
ENGENHARIA CIVIL (NOITE) 50%
ENGENHARIA MECÂNICA 50%
FARMÁCIA (MANHÃ) 40%
FARMÁCIA (NOITE) 40%
FISIOTERAPIA 40%
MEDICINA VETERINÁRIA 50%
NUTRIÇÃO (MANHÃ) 40%
NUTRIÇÃO (NOITE) 40%
ODONTOLOGIA 50%

PERCENTUAL DE DESCONTOS - TRANSFERÊNCIA 2023.1 - CAMPUS V - ITAPERUNA

CURSO DESCONTO OFERECIDO
DIREITO (MANHÃ) 50%
DIREITO (NOITE) 50%
EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA 50%
ENFERMAGEM 50%
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 70%
FARMÁCIA 40%
FISIOTERAPIA 50%
MEDICINA VETERINÁRIA 50%
NUTRIÇÃO 50%
ODONTOLOGIA 50%

Dos cursos não contemplados nesta promoção
Os cursos de Graduação Presencial ofertados pela Universidade Iguaçu - UNIG não

listados nas tabelas acima não possuem percentual de desconto para ingresso por

Transferência Externa.



Os cursos de Graduação EAD ofertados pela Universidade Iguaçu - UNIG não possuem

percentual de desconto para ingresso por Transferência Externa.

Da matrícula e renovações semestrais
A primeira parcela de cada semestre, referente à matrícula ou renovação de matrícula, nos

campi Nova Iguaçu e Itaperuna, não contempla desconto sobre seu valor, valendo o

desconto ofertado somente da 2ª a 6ª parcela de cada semestre.

Da manutenção do desconto
Para manutenção do desconto ativo, que constitui uma liberalidade institucional a sua

concessão e regras de manutenção, o aluno beneficiado pela promoção "Até 70% de

desconto em toda a sua graduação", deverá:

Quitar o boleto da mensalidade até o dia 05 de cada mês. Em caso de não quitação, será

considerado o valor total do curso, considerando tabela vigente do período.

Em caso de duas mensalidades em atraso dentro do semestre, consecutivas ou não, o

aluno perderá acesso total ao benefício concedido, até o final do semestre.

Com o trancamento da matrícula, também se finda esta promoção.

A transferência está condicionada a análise da UNIG, devendo atender todos os requisitos e

apresentar toda a documentação válida exigida, além de estar sujeita a disponibilidade de

vagas nas turmas existentes e ao posicionamento acadêmico determinado pela

coordenação de curso da UNIG.

Este regulamento poderá ser atualizado e/ou modificado de acordo com a autonomia

institucional, resguardando o semestre em curso.

Li e estou de acordo com este regulamento,

_______________________________________________

Assinatura

_____ de ________________ de 20__.


