
REGULAMENTO CAMPANHA DE INDICAÇÃO “Pais e Filhos- 
Educação a Distância” 2° SEMESTRE DE 2020. 

 
 
 

1. DA CAMPANHA 
 
 
1.1. O Centro Universitário Newton Paiva estabelece neste regulamento, regras 
da campanha “Pais e Filhos” exclusivo para os cursos de graduação a 
distância do 2° semestre de 2020. 
 
1.2. A campanha consiste em beneficiar pais de alunos ou filhos de alunos 
que ingressarem nos cursos de graduação a distância da Newton, beneficiando 
os mesmos com desconto de 50% (cinquenta por cento) nas parcelas da 
semestralidade (da 2° a 6° parcela), com exceção da matrícula/rematrícula (1° 
parcela).  
 
1.3. Para serem beneficiados por meio do citado desconto os pais de alunos ou 
filhos de alunos deverão realizar a matrícula no mesmo semestre dos seus 
respectivos progenitores ou descendentes e deverão permanecer matriculados 
durante os mesmos semestres, conforme exemplos abaixo: 
 

 Filho já é aluno + Pai/Mãe matriculado = desconto de 50% para o Pai/Mãe. 
 

 Pai/Mãe já é aluno + Filho matriculado = desconto de 50% para o Filho. 
 
 
Obs.: Ambos deverão permanecer matriculados nos mesmos semestres para 
aplicação dos descontos, sendo que apenas uma das partes terá direito ao 
desconto. 
 
 

2. DAS CONDIÇÕES 
 
 

2.1. O aluno será contemplado com o desconto informado acima somente 
se o pai ou filho estiver com matrícula ativa no semestre.  
 
2.2. A campanha terá início no dia 06/05/2020 e encerrará no dia 21/08/2020 às 
23h59min. 
 
2.3. Os descontos objetos deste regulamento serão concedidos apenas aos 
alunos dos cursos de graduação a distância.   
 
2.4. A realização da matrícula estará condicionada (i) à disponibilidade de vagas 

no curso de interesse; (ii) à sua aprovação no processo de ingresso cabível e (iii) 

à checagem e aprovação da documentação por ele apresentada no processo de 

matrícula e consequente comprovação do parentesco.  



 
2.5. Não serão concedidos descontos aos alunos que venham a se matricular 

pelas seguintes formas de ingresso: “Retorno, Destrancamento, Reabertura 

de Matrícula e Disciplinas Isoladas”.  

 
2.6. Os descontos estabelecidos nesta campanha não poderão ser concedidos 

aos alunos que tenham se matriculado academicamente no período anterior ao 

início desta campanha.  

 

2.7. Não poderão participar da campanha os alunos de outros cursos oferecidos 
pela NEWTON que não os de graduação de educação a distância, bem como 
funcionários da Newton e seus respectivos dependentes, pessoas com primeiro 
grau de parentesco com funcionários da Newton, prestadores de serviços, 
terceirizados, agentes (PDV), estagiários e subcontratados da NEWTON. 
 
 

3. CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO DO DESCONTO  

 

3.1. O período de concessão da bolsa será, exclusivamente, no máximo, igual à 

quantidade de semestres regular do curso. 

 

3.2. O ALUNO DEVERÁ REALIZAR, PONTUALMENTE, O PAGAMENTO DAS 

PARCELAS DAS SEMESTRALIDADES CONTRATADAS, POIS O 

PAGAMENTO POSTERIOR A DATA DO VENCIMENTO DO BOLETO, 

IMPLICARÁ NA PERDA DO DESCONTO, NO MÊS EM QUE HOUVER O 

ATRASO. 

 

3.3. O abandono do curso ou cancelamento de matrícula, implicará na cessação 

do desconto. 

 

3.4. Não será permitida a cumulação do desconto, com qualquer outro tipo de 

Bolsa de Estudos/desconto/programa e/ou benefício (governamental ou não), à 

exceção dos estipulados na Portaria nº 87, do Ministério da Educação, de 03 de 

abril de 2012 e FIES com PROUNI, ficando desde já autorizado o cancelamento 

pelo Instituto Cultural Newton Paiva do benefício ou da bolsa. 

 

3.5. A bolsa acima descrita, deverá ser renovada semestralmente, desde que 

atendidos os requisitos estabelecidos no Edital de Bolsa, Regulamento e Portaria 

26/Reitoria2017. 

 

  



3.6. PARA RENOVAÇÃO DA BOLSA O ALUNO DEVERÁ SER APROVADO EM, 

NO MÍNIMO, 75% DAS DISCIPLINAS CURSADAS EM CADA PERÍODO 

LETIVO. 

 

3.7. A reprovação em qualquer disciplina implicará no cancelamento definitivo da 

Bolsa/desconto. 

 

3.8. O desconto, objeto desse instrumento, estará sujeito à formação de turmas 
e sua viabilidade financeira, sendo que, em caso de não formação de turmas não 
haverá a incidência do desconto.  
 
3.9. Em nenhuma hipótese o desconto, objeto deste regulamento, ensejará em 
qualquer espécie de crédito ou ensejarão no pagamento ou devolução de 
qualquer valor por parte da Newton.  
 
3.10. Ficam ratificadas todas as cláusulas previstas no contrato de prestação de 
serviços educacionais firmado entre o Centro Universitário Newton Paiva e o 
aluno.  
 

AS BOLSAS SEGUIRÃO AS DISPOSIÇÕES DAS RESPECTIVAS 

CAMPANHAS E SERÃO LIMITADAS E CONCEDIDAS CONFORME ORDEM 

DE MATRICULADOS. 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA 


