
  CAMPANHA “PRESENTE DE FINAL DE ANO”  

UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA, POLO RIO DE JANEIRO - CENTRO 

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 9 - 2° ANDAR. CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ  

 

O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA RJ-CENTRO           

está promovendo a campanha “Presente de Final de Ano” para os candidatos que se              

inscreverem no processo seletivo e realizarem a matrícula neste Polo de 08/12/2020 a             

04/01/2021. Os descontos aplicados serão de 70% durante o primeiro semestre e, a partir              

do segundo semestre até o final do tempo mínimo do curso, 60% de desconto. Seguem as                

condições para participação. 

 

 

1. DO PRAZO E DA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DA CAMPANHA  
1.1. A campanha “Presente de Final de Ano” será realizada exclusivamente no Polo Rio de               

Janeiro - Centro, através da url:      

https://www.unip.br/Ead/processoseletivo/inscrevase/polos/RIODEJANEIROCENTRO, e  

terá início em 08 de dezembro de 2020, às 00:00h e término em 04 de janeiro de 2020, às                   

22:00h. É composta pelas etapas descritas a seguir. 

 

2. DA CAMPANHA E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta campanha todas as pessoas físicas que, no período da             

promoção (item 1.1.), realizarem o cadastro no site da promotora e atenderem às condições              

de participação estabelecidas neste regulamento.  

2.1.1.Poderão participar desta campanha somente os candidatos que preencherem os          

requisitos legais para ingresso na universidade, isto é, encaminharem para um dos números             

de Whatsapp (21) 98151-1592 ou (21) 96531-1455 um documento legal que comprove a             

conclusão do ensino médio.  

2.1.2. Para se inscrever nesta campanha e garantir 70% de desconto no primeiro semestre              

de 2021 e 60% de desconto no restante do curso, o interessado deverá acessar o site da                 

promotora, através da url    

https://www.unip.br/Ead/processoseletivo/inscrevase/polos/RIODEJANEIROCENTRO, 

finalizar sua inscrição no processo seletivo, realizar a prova online, que consiste em uma              

redação de, no máximo, 20 linhas. Sendo aprovado e realizando o pagamento da matrícula,              

o candidato já garante o seu desconto, descrito neste item. 

2.1.3. Os candidatos serão notificados sobre o resultado da redação. 

https://www.unip.br/Ead/processoseletivo/inscrevase/polos/RIODEJANEIROCENTRO
https://www.unip.br/Ead/processoseletivo/inscrevase/polos/RIODEJANEIROCENTRO


2.2.1. Após a aprovação, os candidatos deverão acessar o site https://www.unip.br/ead/,           

clicar no ícone Matrícula - Faça sua matrícula e digitar o número do seu CPF. Terão de                 

preencher a ficha de matrícula, dar aceite de contrato e efetuar o pagamento da primeira               

mensalidade.  

2.2.2. Depois de efetuado o pagamento da primeira mensalidade, é necessário que os candidatos              

encaminhem, para um dos números de Whatsapp (21) 98151-1592 ou (21) 96531-1455, o             

comprovante de pagamento para lançamento dos descontos.  

2.2.3. O fornecimento de informações falsas ou incorretas no cadastro implicará na            

desclassificação automática do participante. 

 

3. DO LANÇAMENTO E VIGÊNCIA DOS DESCONTOS 

3.1. O desconto de 70% relativo somente ao primeiro semestre e, a partir do segundo               

semestre, 60% de desconto será válido durante o tempo mínimo para conclusão do curso              

para o qual o candidato se inscreveu, excetuando os cursos listados no item 3.2. 

3.2. Não são contemplados na presente campanha os seguintes cursos: Sociologia           

(licenciatura), Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Turismo e Segurança           

da Informação, uma vez que estes cursos estão com valores promocionais. 

3.3. Os descontos aplicados nesta campanha não serão cumulativos com os descontos            

oferecidos em outra(s) campanha(s) promovida(s) pelo Polo Centro-RJ. 

3.4. O lançamento da bolsa de 70% no primeiro semestre e 60% durante o tempo mínimo de curso                  

não isenta o aluno do reajuste anual no valor das mensalidades.  

3.5. A presente campanha é exclusiva para matrículas realizadas no Polo RJ-Centro, dentro             

dos prazos e condições observadas neste regulamento. 

.  

4. DO RESULTADO 

4.1. A lista nominal dos contemplados com os descontos será publicada em nosso site              

www.uniprj.com.br e em nossas redes sociais. 

 

 

 

 

Rio de janeiro, 08 de dezembro de 2020. 

 

____________________________________________________ 

Coordenadora 

Marcia Regina Mattos da Silva 

https://www.unip.br/ead/
http://www.uniprj.com.br/

