
 
 

 

RESOLUÇÃO D.E. Nº 033, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

 

Regulamenta o Programa Desconto Família 

para alunos do Colégio de Aplicação e da 

UNIARP 

 

A DIRETORIA EXECUTIVA da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO 

VALE DO RIO DO PEIXE, no uso de suas atribuições,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Regulamentar o Programa Desconto-Família destinado a 

contemplar alunos matriculados no Colégio de Aplicação, nos cursos de 

graduação e pós-graduação lato sensu da UNIARP, integrantes de um mesmo 

grupo familiar, exceto do Curso de Medicina. 

 

Art. 2º - Para fins desta Resolução entende-se como grupo familiar as 

matrículas realizadas na seguinte composição familiar, desde que residam em 

um mesmo domicílio e dividam a mesma renda: 

I – Pai e/ou mãe com filho(a); 

II – Irmãos (até 24 anos); 

III – Cônjuge e/ou companheiro, na forma da legislação vigente. 

 

Art. 3º - As famílias que matricularem mais de um filho no Colégio de 

Aplicação de Caçador da UNIARP, terão o seguinte benefício: 

 



 
 

 

a) Para dois filhos matriculados, ao mais novo em idade será concedida a 

bonificação de 2 (duas) mensalidades; 

b) Para três filhos matriculados, ao mais novo em idade será concedida a 

bonificação de 4 (quatro) mensalidades; 

c) Para quatro filhos matriculados, ao mais novo em idade será concedida 

a bonificação de 6 (seis) mensalidades. 

 

Art. 4º - Para os grupos-familiares com alunos no Colégio de Aplicação, 

nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação lato sensu da UNIARP, que não se 

enquadrem no art. 3º desta Resolução, o desconto será de 10% (dez por cento), 

sobre o valor das mensalidades de cada aluno matriculado na graduação, exceto 

para o Curso de Medicina. 

 

Art. 5º - O Desconto-Família será concedido, desde que atendidos os 

seguintes requisitos: 

I – estar o grupo familiar regularmente matriculado no Colégio de 

Aplicação, nos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu da UNIARP; 

II – não possuírem débito de qualquer natureza junto a UNIARP, inclusive 

na condição de responsável financeiro; 

III – comprovar o grau de parentesco; 

IV – protocolar o pedido semestralmente; 

V – deferimento do pedido pelo SAE a cada semestre; 

VI – Não ser aluno do Curso de Medicina. 

Parágrafo Único - O acadêmico estará regularmente matriculado, quando 

atendidas as condições suspensivas previstas no Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais. 



 
 

 

 

Art. 6º - O requerimento deverá ser protocolado junto ao SAE, juntamente 

com os documentos que comprovem as exigências estabelecidas nesta 

Resolução. 

§ 1º - A concessão do benefício aplica-se a partir do mês subsequente ao 

deferimento do pedido até a última parcela da semestralidade/anuidade, 

excetuando a parcela confirmatória da matrícula, observados os demais 

requisitos desta Resolução. 

§ 2º - A análise do pedido deverá observar o prazo regimental. 

 

Art. 7º - O desconto discriminado nesta Resolução está condicionado ao 

pagamento até a data do vencimento da mensalidade estabelecido no contrato 

de prestação de serviços educacionais.   

 

Art. 8º - O Desconto-Família não é cumulativo com outros porventura 

concedidos ou determinados, prevalecendo o desconto de maior valor. 

 

Art. 9º - O Desconto-Família não se aplica a disciplinas ministradas em 

regime especial, abreviações e ao Curso de Medicina. 

 

Art. 10 - O Desconto-Família não tem efeito retroativo e não gera direito 

adquirido. 

Parágrafo único – Por tratar-se de benefício o Desconto-Família poderá 

ser revogado a qualquer tempo, bem como terá em qualquer caso validade 

exclusiva para o semestre requerido. 

 



 
 

 

Art. 11 - Os casos omissos serão resolvidos pela FUNIARP. 

 

Art. 12 - Esta resolução entra em vigor nesta, revogadas as disposições 

em contrário. 
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