REGULAMENTO
CAMPANHA DE PREÇOS DIFERENCIADOS NAS PRIMEIRAS
MENSALIDADES PARA INGRESSANTES EM 2018-2
A ASOEC - Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, inscrita no CNPJ sob o
número 28.638.393/0001-82, com sede na Rua Lambari, 10, trindade - São gonçalo Rio de
Janeiro, mantenedora da UNIVERSO - Universidade Salgado de Oliveira, instituição de ensino
superior responsável pelo Departamento de Ensino a Distância doravante denominada
simplesmente por Universo EAD, dispõe:

1. DO OBJETO E SUA JUSTIFICATIVA
1.1 O presente regulamento visa elucidar e comunicar os detalhes do funcionamento da
CAMPANHA DE PREÇOS DIFERENCIADOS NAS PRIMEIRAS MENSALIDADES PARA
INGRESSANTES EM 2018-2 nos cursos de graduação na modalidade 100% a distância da
Universidade Salgado de Oliveira.
1.2 Tal campanha é baseada em disposições existentes no 3o Termo Aditivo ao Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais de Metodologia a Distância, registrado no Cartório do 1o
Ofício de São Gonçalo sob o número 151081, disponibilizado em online.universo.edu.br a todos
os interessados em cursar algum dos cursos de graduação na modalidade a distância da
Universo e que determina em sua cláusula quarta, parágrafo quarto que: “A CONTRATADA, por
liberalidade, poderá oferecer condições especiais de pagamento sem que isso implique em
modificação contratual.”
1.3 Tal campanha objetiva diferenciar a forma de pagamento pelos serviços educacionais
prestados pela Universidade Salgado de Oliveira, facilitando a quitação dos valores nas primeiras
mensalidades mas não oferecendo desconto sobre o valor total dos cursos de graduação na
modalidade a distância.

2. A QUEM É APLICÁVEL / SE DESTINA
2.1 Tal campanha deve ser aplicada a todos os ingressantes em cursos de graduação
100% a distância, regidos e ofertados pela Universo através do seu Departamento de Ensino a
Distância no ciclo de vestibular de 2018/2.

2.2 Compreende-se como ingressantes aqueles que estão iniciando um curso por meio de
processo seletivo (vestibular), por meio de aproveitamento de resultado do ENEM, Transferência
Externa e Segunda Graduação.
2.3 Para todos os citados acima, a adesão a campanha é compulsória, não sendo
optativa.

3. DO PRAZO
3.1 A campanha irá perdurar por todo o período de vestibular para entrada de alunos no
ciclo letivo de 2018/2 (segundo semestre de 2018), podendo ser estendida caso o mesmo sofra
prorrogação.
3.2 Não obstante a duração por todo o período ativo de processo seletivo, a Universo
poderá, a qualquer momento extinguir a presente campanha, a seu exclusivo critério. Nesta
hipótese, os contratos celebrados até a data de extinção da campanha serão respeitados.

4 DA MÉTRICA FINANCEIRA E DILUIÇÃO DA DIFERENÇA
4.1 Todos os candidatos que se matricularem para ingresso em cursos de graduação na
modalidade 100% a distância no segundo semestre de 2018 terão o pagamento das
mensalidades, relativas a julho e agosto conforme as determinações abaixo:
4.1.1 Pagamento de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) no
momento da matrícula (referente ao mês de julho) e aceite de pagamento de R$49,90 (quarenta e
nove reais e noventa centavos) no referido vencimento equivalente ao mês de agosto.
4.2 O valor da diferença entre o pagamento de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa
centavos) pago nos meses de julho e agosto e o real valor das mensalidades destes meses, (valor
de mensalidades praticados conforme política de precificação da universidade sem a existência
desta campanha) será cobrado de forma uniforme, dividido em partes iguais como acréscimo das
próximas 10 mensalidades do referido curso.
4.3 Os Boletos, ou carnê, enviado pela universidade para pagamento das mensalidades
dos semestres onde serão diluídos os valores das mensalidades com desconto já constará o
valor devido com o referido acréscimo da diferença entre o preço praticado nos dois primeiros
meses, e o valor com o acréscimo das demais mensalidades. Com isso, esta campanha não irá
alterar a forma como os alunos deverão quitar seus débitos com a universidade.
4.4 Caso o ALUNO solicite trancamento ou cancelamento de matrícula, bem como reste
inadimplente com alguma parcela da diluição, tem ciência de que o SALDO REMANESCENTE
DO SEMESTRE EM QUE SE MANTEVE ATIVO terá o seu vencimento antecipado, devendo o

ALUNO, nesta hipótese, efetuar a quitação do valor integral do SALDO REMANESCENTE
imediatamente.
4.5. Caso o ALUNO deseje antecipar o pagamento relativo à diluição, deverá solicitar à
secretaria da unidade em que estiver matriculado.

5. DOS POLOS PARTICIPANTES
5.1 Esta campanha será implementada em todos os Polos de Apoio Presencial para
Educação a Distância que compõem a rede de locais de oferta e implementação dos cursos de
graduação na modalidade 100% a distância da Universo.

6. CONDIÇÕES GERAIS E DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Fica reservado à Diretoria da ASOEC, da Reitoria da Universo, bem como da gestão
do Departamento de Ensino a Distância da Universidade Salgado de Oliveira o direito de
averiguar, a qualquer momento o cumprimento dos requisitos dispostos neste Regulamento.
6.2. Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão resolvidos
pela Diretoria da ASOEC, Reitoria da Universo, bem como pela gestão do Departamento de
Ensino a Distância da Universidade Salgado de Oliveira, que utilizará, além da legislação em
vigor, o bom senso e a equidade na solução dos impasses.
6.3. Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle da Universo, não for possível
conduzir esta campanha conforme o planejado, esta poderá modificá-la, suspendê-la e/ou
finalizá-la antecipadamente, mediante aviso aos participantes. Caso a campanha tenha seu
término antecipado, a Universo deverá avisar ao público em geral e aos participantes, através
dos mesmos meios utilizados para sua divulgação, explicando as razões que as levaram a tal
decisão.
6.4. Ainda que a Universo não exija ou exerça o cumprimento de algum dos termos ou
condições deste Regulamento, isto não poderá ser interpretado como renúncia a tais direitos
podendo vir a exercê-los posteriormente.
6.5. O ALUNO concorda expressamente que a Universo poderá, ao seu exclusivo critério,
formalizar contratos de cessão de crédito, ou dar em garantia os créditos relativos a este
REGULAMENTO, em contratos de mútuo, financiamento ou qualquer outra operação financeira
firmada entre a Universo e instituições legalmente estabelecidas.
6.6. Caso seja constatada qualquer informação falsa, que não reflita a realidade ou
qualquer sorte de fraude/tentativa de fraude aos termos deste Regulamento, os responsáveis

serão responsabilizados civil e criminalmente, sem prejuízo da perda do parcelamento pelo aluno/
responsável financeiro e pagamento de valores abonados.
6.7. Para maiores esclarecimentos ou dúvidas, podem ser encaminhados enviados emails
para o endereço contato@ead.universo.edu.br
6.8. Elege-se o foro da comarca da cidade do Rio de Janeiro (RJ) para dirimir questões
oriundas deste Regulamento.
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