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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 001/2019 – FUnC 
 
Dispõe sobre a concessão de bônus para transferência de 
alunos para Cursos Presenciais da Universidade do Contestado 
– UnC, no primeiro semestre de 2019 e dá outras providências. 

 
 

O Presidente da FUnC, no uso da atribuição que lhe confere o Estatuto da 

FUnC, estabelece procedimentos para Concessão de Bônus nos termos 

estabelecidos nesta Instrução Normativa. 

 
Art. 1º A concessão de bônus para transferência de alunos para Cursos de 

Graduação presencial da Universidade do Contestado – UnC compreende duas 
formas: 

a) iniciativa própria; 
b) indicação de aluno.  
 
Parágrafo Único: A modalidade “indicação de aluno” corresponde a alunos 

advindos de transferência de outra Instituição de Ensino Superior que sejam indicados 
por alunos regularmente matriculados em Cursos de Graduação da UnC. 

 
Art. 2º Para matrículas de transferência de alunos oriundos de outras 

IES, por iniciativa  própria, poderá ser concedido bônus nas mensalidades na 
proporção de: 

a) duas mensalidades, correspondentes aos meses de junho e dezembro 
do corrente ano, ou;   

b) 20% (vinte por cento) de desconto nas mensalidades de 2019.   
 
Parágrafo Único: Para grupos de alunos, em número igual ou superior a 

5 (cinco), transferidos de outras IES para a UnC, o bônus poderá corresponder a 30% 
(trinta por cento) das mensalidades de 2019. 

 
Art. 3º Para matrículas na modalidade de indicação de aluno, poderá 

ser concedido bônus na mensalidade do aluno da UnC, regularmente matriculado em 
Curso de Graduação, que indicar uma nova matrícula de transferência de alunos 
oriundos de outra Instituição de Ensino Superior, quando efetivada a transferência na 
proporção de: 

a) uma mensalidade no mês de junho do corrente ano ou; 
b) 10% (dez por cento) nas mensalidades de 2019.  
 
Parágrafo Primeiro: Cada aluno regularmente matriculado em Curso de 

Graduação da UnC poderá indicar no máximo 05 (cinco) novas matrículas proveniente 
de transferência de alunos oriundos de outras IES, limitado o desconto a 50% 
(cinquenta por cento) nas mensalidades de 2019. 

 
Parágrafo Segundo: A indicação da transferência para UnC, pelo aluno 

regulamente matriculado em Curso de Graduação presencial deverá ser realizada 



 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUnC - CNPJ: 83.395.921/0001-28 Av. Pres. Nereu Ramos, 1071 – Caixa Postal, 111  
PABX/FAX: (047) 3641-5500 - CEP: 89.300-000 - Mafra – SC – www.unc.br 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UnC 
CANOINHAS – CONCÓRDIA – CURITIBANOS - MAFRA - PORTO UNIÃO – RIO NEGRINHO 

 

formalmente na Secretaria do Campus, em data anterior ao requerimento do 
transferido, nos termos do Anexo Único. 

 
Parágrafo Terceiro: O desconto decorrente da indicação de aluno será 

concedido somente se aluno indicado e aluno que indicou realizarem os pagamentos 
das mensalidades dentro do vencimento. 

 
Art. 4º O aproveitamento de estudos dos alunos advindos de transferência 

seguirá o disposto pela Resolução UnC. 
 
Parágrafo Primeiro: O bônus somente será concedido nos casos de novas 

matrículas de transferência que não necessitem de integralização de disciplinas não 
ofertadas pela UnC no Curso do Campus da solicitação. 

 
Parágrafo Segundo:  Não será concedido bônus nos casos de novas 

matrículas inferiores a 16 créditos. 
 
Art. 5º Em caso de trancamento, desistência ou transferência durante o 

ano de 2019, ocorrerá a suspensão bônus, permanecendo o valor integral das 
parcelas. 

 
Parágrafo Único: Ainda, ocorrerá imediatamente o vencimento antecipado 

da mensalidade que tenham sido beneficiadas do bônus, acrescidas do IGPM 
acumulado no período, devendo o aluno quitá-la no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da ocorrência de um destes eventos. 

 
Art. 6º A concessão do bônus não se aplica: 
a)  para alunos que possuam FIES, bolsas ou outras situações similares. 
b)  em cursos cuja mensalidade seja superior a R$ 3.000,00, nos termos 

dos artigos 2º e 3º desta Instrução. 
 
Art. 7º A concessão de bônus para transferência aplica-se também aos 

alunos dos Colégios de Aplicação da UnC, nos termos dos artigos 2º e 3º, respeitados 
os mesmos parâmetros e níveis educacionais. 

 
Art. 8º A concessão do bônus se aplica para transferência realizadas até a 

data limite de 15.03.2019. 
 
Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Mafra, SC, 22 de janeiro de 2019. 

 
 
 

ISMAEL CARVALHO 
Presidente da FUnC 
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ANEXO ÚNICO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 001/2019 FUnC 
 

TERMO DE INDICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE ALUNO PARA CURSO DE 

GRADUAÇÃO PRESENCIAL DA UnC 

 

Eu, ______________________________________________, CPF nº __________________ 

RG nº ____________________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) na ____fase 

do Curso de _____________________________ do Campus de _______________________ 

venho por meio deste, para fins da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 001/2019 – FUnC, indicar 

_________________________________________________________________________ 

CPF nº_______________________, RG nº _______________________residente a 

domiciliado no endereço_____________________________________________________ 

cidade ______________________, E-mail_______________________________________, 

telefone celular (   ) ______________________, telefone fixo (   )______________________, 

endereço comercial / profissional________________________________________________ 

Aluno(a) matriculado(a) na IES ______________________________________, na fase 

_____________do Curso de _______________________ para transferência para a UnC, e 

declaro que estou ciente e concordo plenamente com os termos da INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº. 001/2019 – FUnC. 

 

 

Responsabilizo-me pelas informações: _____/_____/_____, às: _____:_____. 

 

____________, SC, _____/_____/ 20__. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura  


