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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 002/2019 – FUnC 
 
Dispõe sobre a concessão de bônus para matrículas em Cursos 
de Graduação, na modalidade da Educação a Distância, na 
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 Para matrículas novas em Cursos de Graduação na modalidade da 

Educação a Distância na Universidade do Contestado – UnC, poderá ser concedido 
bônus de 100% (cem por cento) na primeira mensalidade. 

 
Art. 2º Caso o aluno desista/evada do curso, transfira para outra Instituição 

de Ensino Superior - IES no ano de 2019, ocorrerá imediatamente o vencimento 
antecipado da mensalidade deste bônus, acrescido 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. 3º As demais mensalidades do semestre letivo/curso deverão ser 

quitadas pelo aluno conforme valores regulares da mensalidade escolar aplicáveis, 
cujas informações estão disponíveis para consulta no NEAD, conforme Lei 9.870/99. 

 
Art. 4º A concessão do bônus não se aplica para alunos que possuam 

FIES, bolsas ou outras situações similares. 
 
Art. 5º A concessão do bônus se aplica as matrículas realizadas entre o 

período de 01/02/2019 a 30/04/2019, nos Cursos de Graduação a Distância da UnC 
e desde que cursem dois semestres do Curso junto a UnC e o pagamento da 
mensalidade no vencimento. 

 
Art. 6º Em caso de trancamento, desistência ou transferência durante os 

dois primeiros semestres do curso, 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. 7º 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 

 


