
PROMOÇÃO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA EXTERNA 

Esta ação promocional consiste na concessão de 30% de desconto (exclusivamente aplicado 

sobre o valor das mensalidades) + isenção na taxa de matrícula para os alunos de graduação 

que realizarem transferência voluntária externa de outra Instituição de Ensino Superior (IES) 

para a Uninter. 

A promoção é válida para todas as transferências voluntárias externas em cursos de graduação 

a distância, semipresenciais e presenciais. Link do regulamento completo aqui. 

Para ter acesso ao desconto, o aluno interessado precisa seguir os seguintes critérios: 

● Deve haver vaga no curso pretendido; 

● O curso desejado pelo candidato deve ser o mesmo ou pertencer à mesma área de 

conhecimento do curso no qual ele esteja matriculado na instituição de origem (“áreas afins”); 

● O candidato deve ter vínculo (em situação de matrícula ativa ou trancada — e não 

abandono) em curso superior de graduação com a instituição de origem, e que esta seja 

credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), comprovando tal vínculo por meio de 

documentos no ato da matrícula. 

● Deve ter tempo hábil para conclusão do curso pretendido, respeitando o período máximo 

para sua integralização; 

● O candidato deve efetuar a matrícula dentro do período vigente da promoção. 

Destacamos que o desconto concedido para alunos que realizarem a transferência voluntária 

externa não é cumulativo e incidirá apenas sobre o valor das mensalidades do curso. Não 

podendo ser aplicado sobre qualquer tipo de encargos, tampouco sobre qualquer tipo de bolsa 

de estudo integral ou parcial. 

Promoção NÃO cumulativa com os demais descontos, por exemplo, convênio empresa, oferta 

portador de diploma, egressos, desconto parentesco, desconto cursos simultâneos, PROUNI, 

etc. 

Em caso de trancamento, abandono ou transferência de matrícula, o aluno perderá direito ao 

benefício definitivamente. O mesmo acontece em caso de atraso no pagamento das 

mensalidades, bem como a não apresentação da documentação solicitada no prazo 

estabelecido. 

 

https://web.archive.org/web/20200523202736/https:/www.uninter.com/regulamentos/#1590075236427-65677d4f-78d0
https://web.archive.org/web/20200523202736/https:/www.uninter.com/wp-content/uploads/2020/05/Regulamento_Campanha-de-Transfer%C3%AAncia-UNINTER-22.05.2020_final-.pdf

