UNIVERSIDADE POSITIVO (UP)
MATRÍCULA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
PRESENCIAL - 1ª ENTRADA 2019
EDITAL Nº 958 de 01/04/2019
Adita Edital nº 861 de 05/11/2018
A UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) torna público o presente aditivo ao Edital n o 861 de
05/11/2018, para prorrogar o desconto na matrícula para os cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu presenciais ofertados pela instituição, para ingresso na primeira entrada do primeiro
semestre de 2019.
Art. 1o A matrícula, para todos os candidatos aos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da
UP, será realizada de forma on-line, estando prorrogada até 31/05/2019.
§ 1o A primeira mensalidade tem valor promocional: o candidato terá 10% (dez por cento),
15% (quinze por cento) ou 20% (vinte por cento) de desconto, a depender do curso escolhido.
§ 2o Para realizar sua matrícula, o candidato deve:
I - Acessar o site da UP (www.up.edu.br), entrar no item Pós-Graduação e selecionar o
curso de interesse.
II - Clicar no item Quero me inscrever e preencher o formulário de matrícula, com os seus
dados pessoais e acadêmicos.
III - Ler e dar o aceite no contrato.
IV - Pagar a primeira mensalidade por meio de boleto ou fazer o pagamento por cartão de
crédito em até 3 (três) vezes.
§ 3o O candidato que não pagar a primeira mensalidade não terá sua matrícula efetivada
e perderá o direito à vaga, podendo ser substituído por outro candidato.
§ 4o Conforme Política de Desconto da UP, é vedada a cumulação de descontos, portanto,
caso o aluno seja beneficiário de algum outro tipo de desconto oferecido pela UP, ele deverá
solicitá-lo formalmente por meio do Aluno Online e, nos casos deferidos, a concessão será
feita para as mensalidades posteriores à data solicitação, conforme regras financeiras
internas.
Art. 2o Os casos omissos referentes a este Edital serão resolvidos pela Reitoria.
Art. 3o Permanecem válidas as demais regras do Edital no 861 as quais os candidatos aderem.
Art. 4o Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba (PR), 1o de abril de 2019.
Visto:
Prof. José Pio Martins
Reitor
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