EDITAL Nº 028 – REMATRÍCULAS 2º SEMESTRE 2022
O Centro Universitário OPET – UNIOPET torna pública as primeiras informações para a rematrícula do 2º semestre de 2022. Sugere-se
desde já, o acompanhamento dos prazos para garantir os descontos, vagas nas turmas e disciplinas, bem como as melhores condições de
pagamento. Alunos com pendência financeira deverão, primeiramente, quitar os débitos para somente após terem acesso a rematrícula
presencial ou online. A rematrícula começará no dia 01 de junho de 2022 e poderá ser feita através do aluno online.
Para renovação do desconto empresa referente a 1ª mensalidade (julho) as solicitações deverão ser protocoladas até o dia 10/06/2021, após esta data os descontos
serão cadastrados a partir da segunda mensalidade, considerando que as solicitações deverão ser protocoladas até o dia 10 de cada mês, para serem cadastradas
para o mês seguinte.

Parentesco
Educa Mais

Desconto de Parentesco deverá ser solicitado após efetivação da rematrícula de ambos os alunos com pagamento da
1ª mensalidade para concessão do desconto retroativo. O prazo para cadastro do desconto é dia 10 de cada mês,
para lançamento no mês subsequente.

De acordo com
a realização da
matrícula de
ambos alunos
Mediante a
carta de
renovação do
EDUCA MAIS

Empresa

ATIVIDADES

10/06/2022

6X

PERÍODO

01/06/2022 até
25/07/2022

Período para confirmação de disciplinas, emissão do Boleto para pagamento em 06 parcelas (julho a dezembro),
aceite no contrato de prestação de serviços.

5X

Confirmação

Descontos

SITUAÇÃO

26/07/2022 até
10/08/2022

Período para confirmação de disciplinas, emissão do boleto D+2 dias para pagamento em 05 parcelas (agosto a
dezembro), aceite no contrato de prestação de serviços.

LOCAL

Central unificada / Polos

Desconto Educa Mais é cadastrado mediante a apresentação da carta de renovação semestral, a cada 6 meses. O
prazo limite para protocolar a carta de renovação é dia 10 de cada mês, para lançamento no mês subsequente.

Central unificada / Polos

Desconto Convênio Empresa 1º semestre de 2022, protocolar formulário e comprovante de vínculo com a empresa
na Central de Atendimento. Documento protocolado após o dia 10/06/2021 será cadastrado a partir da 2ª
mensalidade, considerando dia 10 de cada mês, para lançamento no mês subsequente.

Central unificada / Polos

Prazo Limite

Início
das
aulas

Todas as Unidades e Polos

25/07/2022

Início das aulas para Calouros e Veteranos (Cursos Presenciais, Semipresenciais e EAD).

Todas as Unidades e Polos

25/07/2022

Encerramento para matrícula e rematrícula de Calouros e Veteranos dos Cursos EAD. Fase 1.

Todas as Unidades e Polos

29/08/2022

Encerramento para matrícula de Calouros e Veteranos dos Cursos Presenciais e Semipresenciais.

29/08/2022

Encerramento para rematrícula, ajuste de grade, reopção de curso, mudança de turma e turno (Presencial e SEMI –
fase1).

Todas as Unidades e Polos

29/08/2022

Prazo limite para trancamento de disciplina (Presencial, SEMI, fase 1).

Todas as Unidades e Polos

DEPARTAMENTO FINANCEIRO / SECRETARIA ACADÊMICA

