
 

 

CAMPANHA 50 +      

REGULAMENTO 2022/1 

 

1. DA CAMPANHA       

 

1.1. O Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM, por mera liberalidade, concederá ao 

candidato com idade superior a 50 anos desconto sobre o valor das mensalidades de 

acordo com a sua idade para matrícula nos cursos de Graduação no semestre de 2022/1.  

1.1.1. A porcentagem de desconto será a mesma da idade apresentada no ato da 

matrícula e permanecerá fixa até a conclusão do curso, sem reajustes. 

1.1.2. Além do desconto mencionado, o aluno gozará das demais ofertas das 

campanhas vigentes, tais como; Preço Fixo até a sua formatura, Conjunto de 

Benefícios (Combo Coruja) e um brinde.  

1.1.3. A matrícula deverá ser formalizada até o encerramento de registros acadêmicos 

2022/1, qual seja, dia 04/04/2022. 

1.1.4. Para a obtenção do desconto descrito nessa campanha, o candidato terá que 

efetivar a matrícula até a data informada no item 1.1.3. e atender rigorosamente aos 

demais termos previstos no presente Regulamento.  

      

 

2. DOS BENEFÍCIOS E DAS REGRAS PARA SUA CONCESSÃO       

 

2.1. Para que o aluno matriculado faça jus ao desconto indicado no item 1.1, o candidato 

deverá ser oriundo de Processo Seletivo, Transferência Externa, Segunda Graduação 

(Portador de Diploma de Ensino Superior) ou Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.  

 

2.2. A concessão do desconto deverá ser efetivada após processo de matrícula presencial ou 

pelo ambiente digital, por meio da operação coruja. 

 

2.3. O processo de concessão de desconto se dará de forma automática, após a entrega dos 

documentos exigidos para a realização da matrícula, conforme os respectivos Editais de 

ingresso. 

 

2.4. O desconto será aplicado sobre o valor integral da mensalidade, conforme campanha 

vigente, e de acordo com a modalidade escolhida:  

 

 2.4.1. Para cursos presenciais: A primeira mensalidade será cobrada com o desconto 

de 50% (cinquenta por cento) e o desconto por idade incidirá a partir da segunda 

mensalidade.  

 



 

 

 2.4.2. Para cursos EAD: As duas primeiras mensalidades serão cobradas sem o 

desconto por idade. O desconto por idade incidirá somente a partir da terceira mensalidade. 

 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1. O desconto por idade não é cumulativo com outras campanhas que concedam outros 

descontos, contudo, no caso de campanhas simultâneas, será aplicada a campanha mais 

vantajosa ao aluno no momento da matrícula.  

      

3.2. Os descontos são individuais, intransferíveis e não podem ser convertidos em espécie 

(dinheiro e/ou cheque), sob nenhuma hipótese. 

 

3.3. Oferta não é válida para curso de Odontologia. 

 

3.4. A distribuição de brindes seguirá de acordo com as regras definidas em regulamento 

específico. 

 

3.5. Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão resolvidos 

pela Reitoria da UNISUAM. 

 

Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2022. 

      

 
PROF. ARAPUAN NETTO 

REITOR 

                          


