UNIMES - UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE
SANTOS
RESOLUÇÃO Nº 015/2019 GR

A Magnifica Reitora da Universidade
Metropolitana de Santos – UNIMES, Dra. Renata
Garcia de Siqueira Viegas, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com o Estatuto e Regimento
interno da UNIMES,

Considerando a RESOLUÇÃO Nº 010/2019 GR que institui Programa de Concessão de
Bolsas de Estudos destinadas aos estudantes regularmente matriculados junto aos cursos
de graduação e pós-graduação da Unimes, na modalidade a distância,

RESOLVE:

Art. 1º - INCORPORAR ao Programa de Descontos para os cursos a distância, conforme
processo aprovado pelo Conselho Universitário da UNIMES, o Programa de
Mensalidade Reduzida para os cursos de Bacharel em Teologia e Licenciatura em
Filosofia.
Art. 2º - As condições de redução de mensalidades dos referidos cursos estão explícitas em
regulamento próprio, anexado a esta resolução.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se
Santos, 08 de abril de 2019.

Profa Dra. Renata Garcia de Siqueira Viegas
Reitora
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UNIMES - UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE
SANTOS
ANEXO
PROGRAMA DE MENSALIDADE REDUZIDA
Cursos de graduação a partir de R$ 99,00
Segundo Semestre de 2019
Oferta válida exclusivamente para os candidatos que se matricularem no
segundo semestre de 2019 (2019.2) para os cursos de Bacharel em Teologia
e Licenciatura em Filosofia, ofertados na modalidade a distância (EAD).
O valor da mensalidade de R$ 99,00 é valido apenas para os dois primeiros
semestres (ressalvado a possibilidade de aumentos semestrais).
Confira no polo de apoio presencial o preço das mensalidades para os demais
semestres destes cursos e para os demais cursos ministrados pela UNIMES na
modalidade EAD.
Consulte as condições da oferta no momento da contratação. Os cursos estão
sujeitos a disponibilidade de vagas e a formação de turmas, conforme descrito
no edital do processo seletivo.
Esta oferta não é cumulativa com outros programas de descontos ou
campanhas veiculadas pela UNIMES. Estas condições podem ser alteradas
sem aviso prévio.
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