
 

 

 

REGULAMENTO DE CAMPANHAS – VESTIBULAR 2023.1 

 

Este Regulamento versa sobre as condições gerais referente à campanha de 

matrículas dos cursos de graduação da modalidade EAD do grupo educacional CENSUPEG. 

A Campanha é uma ação promocional válida para o período de 17 de outubro de 

2022 a 12 de maio de 2023. O regulamento incentiva os interessados a ingressarem nos 

cursos de graduação EAD do grupo educacional CENSUPEG com os seguintes benefícios e 

condições: 

 

1.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS DAS CAMPANHAS: 

1.1 – Para fins deste regulamento, entende-se por matrícula efetivada, o acadêmico que deu 

o aceite no contrato de prestação de serviços educacionais e no requerimento de 

matrícula, bem como, pagou a primeira parcela do plano de pagamento. 

1.2 – Esta campanha é destinada às matrículas efetivadas no período mencionado neste 

regulamento, podendo ser alterada, prorrogada ou encerrada por decisão do grupo 

educacional CENSUPEG, sem aviso prévio. 

1.3 – Os benefícios concedidos em campanhas não são cumulativos, caso o acadêmico tenha 

sido contemplado por outra campanha, prevalecerá o maior benefício. 

1.4 – Poderão participar desta campanha apenas os acadêmicos que estiverem matriculados 

e adimplentes com seus planos de pagamento. 

1.5 – Os planos de pagamento relacionados abaixo serão calculados sobre o valor contratual 

do curso de graduação EAD escolhido pelo acadêmico matriculado.   

2.0 - CAMPANHA 45% 

2.1 – A CAMPANHA 45% de desconto proporciona ao acadêmico, matriculado em 

qualquer um dos nossos cursos de graduação EAD do grupo educacional CENSUPEG que 

usufrua de 45% em todas as parcelas de todo o curso. 

3.2 – Para fins desta campanha, os acadêmicos deverão efetuar o pagamento mensal de suas 

parcelas sempre na data de vencimento, dia 10 ou 22 conforme opção dos mesmos no ato da 

inscrição. 

3.3 – O desconto da referida campanha é a soma de 15% (quinze por cento) de desconto para 

pagamento na pontualidade mais o desconto de 30% (trinta por cento) da campanha. 



 

 

3.4 – Caso o acadêmico deixe de efetuar o pagamento da parcela na pontualidade ele perderá 

o desconto de pontualidade 15% (quinze por cento), permanecendo somente com o desconto 

da campanha 30% (trinta por cento). 

 

3.0 - CAMPANHA TRANSFERÊNCIA 

3.1 – A CAMPANHA TRANSFERÊNCIA tem como objetivo incentivar os acadêmicos de 

outras IES fazerem transferência de seu curso da graduação para o mesmo ou de outro de 

sua escolha desde que estejam inclusos no portfólio da campanha vigente do grupo 

educacional CENSUPEG. 

3.2 – Para fins desta campanha, os interessados, acadêmicos de outras IES, deverão 

apresentar histórico escolar e o atestado de frequência. 

3.3 – Para solicitar o benefício, o interessado deverá fazer o requerimento no portal do 

aluno, anexando histórico escolar e o atestado de frequência. 

3.4 – Nesta campanha, o interessado que se tornar acadêmico da faculdade CENSUPEG 

para os cursos de licenciatura, bacharel e ou tecnólogos será concedido o benefício de 15% 

(quinze por cento) de desconto pontualidade e o desconto de 35% (trinta e cinco por cento) e 

ainda a isenção das disciplinas convalidadas. 

4.0 – CAMPANHA INDICAÇÃO DE AMIGOS 

4.1 – A CAMPANHA INDICAÇÃO DE AMIGOS proporciona ao acadêmico a 

oportunidade de indicar pessoas de seu contato a se tornarem acadêmicos do grupo 

educacional CENSUPEG por meio do link www.censupeg.com.br\indica. 

4.2 – A cada pessoa indicada e matriculada, ou seja, com o aceite no contrato de prestação 

de serviços, no requerimento de matrícula e a 1ª (primeira) parcela quitada, o acadêmico que 

indicou receberá 15% (quinze por cento) de desconto pontualidade e o desconto de 5% 

(cinco por cento) para cada indicação/matrícula. 

5.0 – CAMPANHA CONVÊNIO EMPRESAS 

5.1 - A CAMPANHA CONVÊNIO EMPRESAS proporciona aos sócios de empresas, 

cooperativas, associações, seus profissionais, pais, cônjuges, filhos/as a se tornarem 

acadêmicos de um dos cursos de graduação EAD do grupo educacional CENSUPEG, 

através da assinatura de convênio. 

5.2 – A cada pessoa matriculada será concedido o benefício de 15% (quinze por cento) de 

desconto pontualidade e o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) referente a esta 

campanha. 

http://www.censupeg.com.br/indica


 

 

5.3 - Os acadêmicos, no ato da matrícula da graduação EAD, deverão solicitar via 

autoatendimento no portal do aluno, o referido desconto anexando na solicitação a folha de 

pagamento atual ao do mês da matricula.  Em caso de pais, cônjuges, filhos/as do 

funcionário anexar também certidão de nascimento ou certidão de nascimento. 

5.4 – Semestralmente no período de rematrícula (estipulado pelo Grupo educacional 

CENSUPEG através do calendário acadêmico), o acadêmico deverá refazer a solicitação no 

portal do aluno anexando os documentos conforme mencionado no item 5.3 deste 

regulamento. 

 

6.0 – CAMPANHA FAÇA UMA GRADUAÇÃO E GANHE DESCONTO NA PÓS-

GRADUAÇÃO 

6.1 - A campanha FAÇA UMA GRADUAÇÃO E GANHE DESCONTO NA PÓS-

GRADUAÇÃO proporciona ao acadêmico, matriculado em um dos cursos de graduação 

EAD do grupo educacional CENSUPEG este benefício, para que, em até 12 meses após 

formado, faça a sua matrícula em um dos cursos de PÓS-GRADUAÇÃO que estejam no 

portfólio comercializado pelo grupo CENSUPEG. 

6.2 - Esta CAMPANHA é destinada para os acadêmicos matriculados na campanha de 

vestibular 2023.1 com a divulgação no período de 17/10/2022 a 12/05/2023, podendo ser 

alterada, encerrada ou prorrogada por decisão do grupo CENSUPEG sem aviso prévio. 

6.3 - Para fins deste regulamento, entende-se por acadêmico egresso, quem estiver com o 

contrato da graduação financeiramente quitado e com todas as disciplinas do curso 

concluídas no tempo exato da duração do curso de graduação, sendo assim estando apto a 

cursar a pós-graduação. 

6.4 – O acadêmico egresso poderá optar pelos cursos de pós-graduação ON-LINE com aulas 

ao vivo ofertados em nosso portfólio tendo assim direito a 50% (cinquenta por cento) de 

desconto em todas as parcelas de todo o curso optado e/ou ainda optar pelos cursos de pós-

graduação EAD com vídeos aulas e infográficos tendo assim direito a 100% (cem por cento) 

de desconto em todas as parcelas de todo o curso.    

7.0 – CAMPANHA DUPLA CERTIFICAÇÃO 

7.1 – A CAMPANHA DUPLA CERTIFICAÇÃO é destinada aos interessados nos cursos de 

bacharel em administração ou bacharel em ciências contábeis, no período mencionado neste 

regulamento, podendo ser alterada, prorrogada ou encerrada por decisão do grupo 

educacional CENSUPEG, sem aviso prévio. 

7.2 – Ao interessado que matricular no período mencionado neste regulamento, será 

concedido o desconto de 40% (quarenta por cento), dos quais, 15% (quinze por cento) 



 

 

refere-se à pontualidade do pagamento da parcela mais (mais) 25% (vinte e cinco por cento) 

da CAMPANHA DUPLA CERTIFICAÇÃO, nas parcelas de um dos cursos da graduação 

EAD relacionados no item 8.1 deste regulamento. 

7.3 – Ao interessado que matricular no período mencionado neste regulamento poderá optar 

por qualquer outra campanha de desconto já ofertada pelo grupo educacional CENSUPEG e 

assim também ter o benefício da dupla certificação. Os mesmos deverão solicitar via 

autoatendimento no portal do aluno, a certificação dupla de tecnólogo em processos 

gerenciais para o acadêmico matriculado no curso de bacharel em administração e a dupla 

certificação de tecnólogo em gestão financeira para o acadêmico matriculado no curso de 

bacharel em ciências contábeis. 

7.4 – Os acadêmicos, no ato da matrícula da graduação EAD no curso bacharel de 

administração ou bacharel em ciências contábeis, deverão solicitar via autoatendimento no 

portal do aluno, a dupla certificação de tecnólogo em processos gerenciais para o acadêmico 

matriculado no curso de bacharel em administração e a dupla certificação de tecnólogo em 

gestão financeira para o acadêmico matriculado no curso de bacharel em ciências contábeis. 

7.5 – Após concluído os dois primeiros anos de um dos cursos da graduação EAD do grupo 

educacional CENSUPEG, relacionados no item 7.1 deste regulamento, desde que esteja 

aprovado em todas as disciplinas e sem nenhuma pendência de documentação ou financeira 

no curso de Bacharelado, o acadêmico poderá fazer o requerimento via portal do aluno do 

diploma do respectivo tecnólogo. 

8.0 – CAMPANHA SERVIDOR PÚBLICO 

8.1 – A CAMPANHA SERVIDOR PÚBLICO é destinada a todos os funcionários públicos 

municipais, estaduais e ou federais, seus cônjuges, pais e filhos/as, interessados a 

ingressarem nos cursos de graduação EAD do grupo educacional CENSUPEG. 

8.2 - Ao interessado que matricular no período mencionado neste regulamento, será 

concedido o desconto de 40% (quarenta por cento), dos quais, 15% (quinze por cento) 

refere-se à pontualidade do pagamento da parcela mais (mais) 25% (vinte e cinco por cento) 

da CAMPANHA SERVIDOR PÚBLICO, nas parcelas de um dos cursos da graduação EAD 

do grupo educacional CENSUPEG escolhido pelo interessado. 

8.3 - Os acadêmicos, no ato da matrícula da graduação EAD, deverão solicitar via 

autoatendimento no portal do aluno, o referido desconto anexando na solicitação a folha de 

pagamento atual ao do mês da matricula.  Em caso de pais, cônjuges, filhos/as do servidor 

público anexar também certidão de nascimento ou certidão de nascimento. 

8.4 – Semestralmente no período de rematrícula (estipulado pelo grupo educacional 

CENSUPEG através do calendário acadêmico), o acadêmico deverá refazer a solicitação no 



 

 

portal do aluno anexando a folha de pagamento atual e demais documentos conforme 

mencionados no item 8.3 deste regulamento. 

 

9.0 – CAMPANHA MELHOR IDADE 

9.1 – A CAMPANHA MELHOR IDADE é destinada a todas as pessoas com 60 anos de 

idade ou mais, a ingressarem nos cursos de graduação EAD do grupo educacional 

CENSUPEG. 

9.2 - Ao interessado que matricular no período mencionado neste regulamento, será 

concedido o desconto de 50% (cinquenta por cento), dos quais, 15% (quinze por cento) 

refere-se à pontualidade do pagamento da parcela mais (mais) 35% (trinta e cinco por cento) 

da CAMPANHA MELHOR IDADE, nas parcelas de um dos cursos da graduação EAD do 

grupo educacional CENSUPEG escolhido pelo interessado. 

9.3 - Os acadêmicos, no ato da matrícula da graduação EAD, deverão solicitar via 

autoatendimento no portal do aluno, o referido desconto anexando a carteira de identidade 

ou carteira nacional de habilitação. 

10.0 – CAMPANHA GRADUAÇÃO SOCIAL 

10.1 – A CAMPANHA GRADUAÇÃO SOCIAL é destinada aos interessados nos cursos de 

graduação EAD do Grupo CENSUPEG, Licenciatura em Letras, História e Matemática que 

efetuarem a matricula na campanha de Vestibular 2023.1 

10.2 – O acadêmico que optar pela campanha de desconto citada no item acima, no ato da 

assinatura do contrato assumirá o plano de pagamento com a primeira parcela isenta e 

contendo 50 (cinquenta parcelas) com o valor de R$ 181,81 (cento e oitenta e um reais e 

oitenta e um centavos) para pagamento na pontualidade. 

11.0 – DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA E DO COMPROMETIMENTO E 

CONSENTIMENTO DO INTERESSADO 

11.1 – O benefício concedido em qualquer das campanhas de matrícula deste Regulamento 

não são cumulativos, caso o acadêmico seja contemplado por mais de uma campanha, 

sempre prevalecerá o maior benefício, com exceção da campanha indicação de amigos. 

11.2 – O interessado (a) /acadêmico (a), ao aderir qualquer das campanhas deste 

regulamento, se compromete e consente que, caso solicitar 

cancelamento/trancamento/rescisão de contrato/matrícula, deverá realizar o pagamento dos 

valores que recebeu de desconto decorrente da campanha aderida, juntamente com o 

pagamento do valor da multa por trancamento/cancelamento/rescisão do contrato de 



 

 

prestação de serviços e requerimento de matrícula, que é calculada sobre o valor bruto do 

curso. 

11.3 - A campanha poderá ser suspensa ou cancelada sem aviso prévio, por motivo de força 

maior ou por qualquer outro motivo que comprometa a sua realização, a juízo do grupo 

educacional CENSUPEG e sem que isso importe em qualquer direito indenizatório. 

11.4 - Os casos omissos serão resolvidos diretamente pelo grupo educacional CENSUPEG, 

o qual se reserva o direito de alterar qualquer parte deste Regulamento a qualquer tempo. 

 

Joinville/SC, 01 de dezembro de 2022. 

 

 

Vanessa Feder 

Coordenadora Comercial 

Faculdade Censupeg 

 


