REGULAMENTO CARTEIRINHA DO ESTUDANTE
O presente regulamento versa sobre as condições gerais, regras de concessão e
restrições da oferta de bolsas de estudos para cursos livres disponíveis na
plataforma Universo EAD.

CESUMAR–CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ, pessoa jurídica
de direito privado, com sede na Avenida Guedner, n. 1610, Jardim Aclimação,
Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 79.265.617/0001-99, mantenedora da
UNICESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ, concede aos
candidatos participantes/concorrentes deste REGULAMENTO o benefício
descrito a seguir, salvo exceções ou quando disposto expressamente em
contrário.
1.

DO OBJETO

1.1. O objeto do presente é a oferta de bolsas de estudos para cursos livres,
selecionados no Universo EAD, para os que cumprirem os requisitos desse
regulamento.
2.

DA VIGÊNCIA

2.1. As condições dessa ação ficarão disponíveis do dia 08/09/2020 até o dia
08/12/2020.
3.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Para ter direito à bolsa de estudos para um curso livre selecionado do
Universo EAD, o interessado deverá primeiramente capturar uma imagem ou
fazer o upload da imagem da carteirinha de estudante da Instituição de Ensino
Superior na qual está vinculado.
3.2. O sistema fará uma validação da imagem enviada, certificando que a
instituição emissora da carteirinha do estudante é uma instituição válida e
reconhecida pelo MEC.
3.3. Sendo realizada a validação, o interessado deverá confirmar/preencher o
nome, o endereço de e-mail, o telefone, selecionar a cidade que mora e
selecionar se é estudante do ensino médio, de graduação ou de pós-graduação.
Na sequência, será disparado um e-mail para o mesmo informando o código do
voucher para a compra do curso.
3.3.1. Assim que o e-mail for recebido, o interessado poderá escolher o curso
desejado e será redirecionado para o site do Universo EAD, onde deverá realizar
a matrícula no curso escolhido, informando o código do voucher recebido para
receber o desconto.

3.4. O voucher recebido pode ser utilizado para a matrícula em apenas 1 (um)
curso livre e será válido até o dia 08/12/2020.
4.

DA BOLSA DE ESTUDO

4.1. Os cursos livres selecionados serão ofertados para os participantes dessa
ação através de voucher de 100% de desconto.
4.2. Participam dessa ação 10 cursos livres das áreas de Negócios e Tecnologia,
especialmente selecionados pela Unicesumar.
4.2.1. A listagem de cursos livres participantes encontra-se em anexo neste
regulamento.
5.

DAS REGRAS E RESTRIÇÕES

5.1. A bolsa de estudo é válida somente para os cursos livres selecionados e
disponíveis na plataforma Universo EAD.
5.1.1. Essa bolsa não é válida para cursos livres que não estejam na lista de
selecionados, cursos de aperfeiçoamento ou cursos de graduação e pósgraduação da Unicesumar.
5.2. Caso a matrícula no curso livre não seja realizada dentro do período de
validade do voucher, o beneficiado perderá o direito à bolsa.
5.3. A matrícula no curso livre selecionado sem a utilização do voucher
acarretará na cobrança do valor normal do curso.
5.4. Não é exigida escolaridade mínima para realização de um curso livre.
5.5. Ao final, sendo aprovado no curso livre, será disponibilizado o certificado de
conclusão referente ao curso realizado para o aluno. Ele será liberado no tempo
máximo de conclusão do curso.
5.5.1. O prazo máximo de conclusão do curso varia de acordo com a carga
horária, conforme tabela abaixo:
Duração do curso Período Máximo de Conclusão
10 horas
30 dias
20 horas
40 dias
5.5.2. A não conclusão das atividades pertinentes ao curso dentro do período
máximo de conclusão acarretará na não emissão do certificado.
5.6. Participam da ação todos os polos de apoio presencial da EAD
Unicesumar.

5.7. Uma vez utilizado o voucher para uma matrícula, a bolsa de estudo é
intransferível. Além disso, o benefício recebido não pode ser convertido em bens
ou dinheiro, nem pode ser trocado, cedido ou transferido em nenhuma hipótese
e sob nenhum argumento ou fundamento.
5.8. Toda e qualquer informação prestada no ato da inscrição poderá, a
qualquer tempo, ser objeto de auditoria e, constatada irregularidade, ocorrerá
imediato estorno do benefício, cobrança dos valores concedidos a título de
desconto e propositura de medidas judiciais cabíveis.
6.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. A inscrição do BENEFICIADO no curso pretendido será interpretada como
aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento.
6.2. Fica reservado à Diretoria da Unicesumar o direito de averiguar, a qualquer
momento, o cumprimento dos requisitos dispostos neste regulamento.
6.3. Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão
resolvidos pela Diretoria da Unicesumar, que utilizará, além da legislação em
vigor, o bom senso e a equidade na solução dos impasses.
6.4. Se por qualquer motivo alheio à vontade e controle da Unicesumar não for
possível conduzir esta oferta conforme o planejado, a instituição poderá
modificá-la, suspendê-la e/ou finalizá-la antecipadamente, mediante aviso aos
participantes.
6.5. Caso a oferta tenha o seu término antecipado, a Unicesumar deverá avisar
o público em geral e os participantes através dos mesmos meios utilizados para
sua divulgação, explicando as razões que a levaram a tal decisão.
6.6. Caso seja constatada qualquer informação falsa, que não reflita a realidade
ou qualquer tentativa de fraude aos termos deste regulamento, poderão estes
ser responsabilizados juridicamente, sem prejuízo da perda dos descontos.
6.7. Para mais esclarecimentos ou dúvidas, o interessado poderá procurar a
unidade da Unicesumar mais próxima.

Maringá, 09 de novembro de 2020.
Unicesumar

Anexo
Curso
Pensamento Contemporâneo sobre Gestão de Pessoas
Análise de Viabilidade e Gerenciamento de Projetos
Big Data Overview
Canais de Marketing e Inovações
Facebook Ads
Estratégias em Prestação de Serviços
Novos Produtos no Mercado e Precificação
Competências para Administração de Conflitos
Fundamentos para o Estudo do Comportamento do
Consumidor
Sistema de Informação Gerencial e o Planejamento Estratégico

Carga
Horária
20 Horas
20 Horas
10 Horas
20 Horas
10 Horas
20 Horas
20 Horas
20 Horas

Área de
Conhecimento
Negócios
Negócios
Tecnologia
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios

10 Horas

Negócios

20 Horas

Negócios

