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FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR  
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE  

EDITAL FPF Nº 002/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE 

PARCELAMENTO ACADÊMICO ESTUDANTIL – PAE PARA 

ALUNOS INGRESSANTES/CALOUROS NO 1º SEMESTRE DE 2020 

(2020/1) 

O presidente da FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR, no uso das suas atribuições estatutárias, 

torna pública a abertura do processo de vagas para o Programa de Parcelamento Acadêmico 

Estudantil – PAE, para alunos ingressantes/calouros no primeiro semestre de 2020 (2020/1), na 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, de acordo com a normas e critérios estabelecidos em 

regulamento próprio e neste Edital.  

1 – DAS NORMAS GERAIS  

1.1 – O Parcelamento Acadêmico Estudantil – PAE, doravante citado apenas como 

Parcelamento, é um programa de auxílio financeiro sem caráter creditício, com objetivo de 

conceder ao estudante, por mera liberalidade, condições especiais para pagamento de 

percentual do valor das parcelas mensais da semestralidade vincendas em um momento futuro, 

conforme as definições e condições estabelecidas neste Edital, Regulamento do Programa e no 

contrato de Concessão de Parcelamento.  

1.2 – O Parcelamento concedido será correspondente ao diferimento de até 50% 

(cinquenta por cento) do valor integral – ou seja, sem quaisquer descontos – das parcelas mensais 

da semestralidade escolar do respectivo curso contratado pelo estudante, conforme tabela de 

preços dos cursos ministrados pela FPF/UNIVALE, considerando a totalidade de disciplinas do 

respectivo período ou módulo, na matriz curricular vigente, ou seja, o valor integral.  

1.3 – Após a contratação do Parcelamento, os ajustes de disciplinas que ensejarem 

eventuais diferenças de valores na parcela mensal do Estudante impactarão sobre a fração da 

parcela mensal da semestralidade não contemplada pelo Parcelamento, mediante 

compensação ou complementação dos valores a serem pagos diretamente pelo Estudante à 

FPF/UNIVALE.  

1.4 – O valor mensal a ser pago pela Estudante à FPF/UNIVALE durante o curso e as 

parcelas mensais a serem pagas no período de amortização, ou seja, do Parcelamento, não é 

cumulativo com quaisquer outros benefícios, bolsa, desconto ou financiamento público ou 

privado, desconto de pontualidade ou antecipação, exceto desconto por cancelamento de 

matrícula do respectivo curso. 
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1.5 – Caso constatado, a posteriori, que o Estudante utilizou-se da cumulação de 

benefícios em proveito próprio, o Estudante perderá o direito do Parcelamento, ingressando, de 

pleno direito e de forma antecipada, em período de amortização obrigatória.  

1.6 – A solicitação de Parcelamento será analisada de acordo com a quantidade de 

vagas definidas neste edital, as quais são válidas para alunos calouros ingressantes em 2020-1º 

semestre.  

1.7  – O Estudante interessado no Parcelamento, bem como aqueles que compõe a sua 

renda per capita familiar, deverão ser aprovados na avaliação cadastral que será realizada pela 

UNIVALE ou empresa indicada para tal finalidade.   

1.8 - Caso os cadastros apresentados pelo interessado sejam aprovados, o mesmo deverá 

efetuar o pagamento da taxa de adesão ao Parcelamento no prazo de 2 (dois) dias úteis. O não 

pagamento da Taxa de Adesão ao Parcelamento, dentro do prazo estabelecido, será 

considerado como desistência.  

1. 9 – O Estudante também deverá efetuar o pagamento da 1ª (primeira) parcela do 1º 

semestre do curso, caso ainda não esteja regularmente matriculado na data de aprovação do 

Parcelamento. 

2 – DAS VAGAS 

2.1 – O quantidade de vagas a serem preenchidas por alunos novatos, exceto para o 

Curso de Medicina, observará a disponibilidade orçamentária da Fundação Percival Farquhar no 

momento da solicitação do Parcelamento previsto nesta Edital. 

3 – DA INSCRIÇÃO   

3.1 – Para a análise cadastral e de concessão do Parcelamento, o Estudante interessado 

deverá estar inscrito ou ter sido aprovado no Processo Seletivo 1º semestre 2020 (EDITAL UNIVALE Nº 

065/2019), ainda que não tenha efetivado a matrícula inicial. 

3.1.1 – No ato da inscrição no PAE, o estudante deverá informar o curso para o qual deseja 

o Parcelamento e apresentar os documentos pessoais e outros, descritos no Regulamento do PAE, 

na Central de Atendimento. 

3.1.2 – Na hipótese de o Estudante estar inscrito ou aprovado no Processo Seletivo 1º 

semestre de 2020, a concessão do Parcelamento ficará condicionada à efetivação da sua 

matricula no curso respectivo, observadas as normas internas da FPF/UNIVALE e do EDITAL UNIVALE 

Nº 065/2019), sob pena de cancelamento do contrato. 

3.2 - Poderão solicitar o Parcelamento estudantes cuja renda familiar per capita seja de 

até 3 (três) salários mínimos vigentes.  

3.3 – Para a participação da seleção, o candidato deverá indicar fiador maior de 18 anos 

e seu (sua) respectivo (a) cônjuge/companheiro (a), que comprovem renda mensal igual ou 

superior ao dobro do valor da parcela mensal da semestralidade do curso em que o Estudante se 

matricular. 
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4 – DA CONCESSÃO  

4.1 – A concessão de Parcelamento, até o limite de vagas abertas neste edital, será 

efetivada ao estudante aprovado na avaliação cadastral, mediante a apresentação da 

documentação solicitada original e cópia, que deverá ser entregue na Central de Atendimento 

do Programa. 

4.2 – O Contrato de Concessão de Parcelamento deverá ser entregue com firmas 

reconhecidas na Central de Atendimento em até 2 (dois) dias úteis. 

4.2.1 – A não entrega do Termo de Concessão de Parcelamento dentro do prazo 

estabelecido, será considerada como desistência.  

4.2.2 – Em caso de Estudante menor de 18 (dezoito) anos, o Contrato de Concessão de 

Parcelamento Acadêmico Estudantil deverá ser assinado conjuntamente com o responsável legal.  

4.3 – A concessão do Parcelamento é pessoal e intransferível e só é válida para o 

curso/turno escolhido no ato da solicitação.  

4.4 – O Fiador indicado pelo Estudante também deverá assinar o Contrato de Concessão 

de Parcelamento, desde que não seja o cônjuge/companheiro (a) ou o responsável legal do 

aluno menor de 18(dezoito) anos, declarando ter ciência e concordância com os termos deste 

Edital e de seu Regulamento. 

4.5 – O fiador configura-se também como o principal pagador, responsabilizando-se pelo 

fiel cumprimento do contrato que será firmado, sem exceção de qualquer cláusula, inclusive, 

responsabilidade solidária, mesmo que o contrato celebrado passe a vigorar por tempo 

indeterminado. E ainda o mesmo renuncia o benefício de ordem de que trata o artigo 827 do 

Código Civil Brasileiro. 

4.6 – Caso se verifique a posteriori que o Estudante apresentou qualquer informação ou 

documentação falsa, o mesmo perderá o Parcelamento, ingressando, de pleno direito, em 

período de amortização obrigatória, estabelecida no Contrato do Parcelamento. 

4.7 - Não caberá recurso sobre a decisão do resultado final proferida pela FPF/UNIVALE.  

5 – DA RENOVAÇÃO SEMESTRAL DO PARCELAMENTO 

5.1 – A renovação do Parcelamento para o semestre letivo subsequente estará sujeita à 

assinatura do aditivo do Contrato de concessão de parcelamento e apresentação do 

comprovante de residência atualizado, dentro do prazo estabelecido para renovação semestral 

da matrícula, conforme previsto no Calendário Acadêmico da UNIVALE.  

5.2 – O não cumprimento das obrigações mencionadas no item 5.1 implicará na suspensão 

do Parcelamento e no início da amortização das parcelas diferidas, em conformidade com o 

Contrato de Concessão de Parcelamento firmado pelo Estudante e/ou seu representante legal.  

5.3 – O Contrato de Concessão de Parcelamento e os respectivos aditivos consolida os 

valores parcelados até o momento da sua respectiva assinatura.   

6 – DA CONDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO  

6.1 – Para manter o Parcelamento, o Estudante deverá cumprir as seguintes condições:  
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a) manter-se regularmente matriculado, não lhe sendo possível trancar ou desistir de 

sua matrícula, nem tampouco rescindir o Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais firmado com a FPF/UNIVALE em qualquer hipótese, inclusive de 

transferência para outra Instituição de Ensino Superior, sem que ocorra a 

antecipação do processo de amortização;  

b) manter boa conduta disciplinar, sendo-lhe vedada a prática de qualquer ato 

contrário à lei, ao Regimento Geral da UNIVALE ou a outras normas internas, de 

forma que qualquer infração disciplinar ou legal implicará na suspensão ou rescisão 

automática do Parcelamento e antecipação do processo de amortização, nos 

termos do Contrato de Concessão do Parcelamento. 

c) manter-se adimplente com a parte não diferida das parcelas mensais da 

semestralidade escolar, aquelas pagas diretamente a UNIVALE durante o período 

de integralização do curso.  

7 – DO PERÍODO DE AMORTIZAÇAO DO PARCELAMENTO  

7.1 – O período de amortização consiste no início do pagamento por parte do Estudante 

do saldo devedor, relativo ao valor das parcelas mensais que foram diferidas em decorrência da 

assinatura do Contrato de Concessão de Parcelamento.  

7.2 – O período de amortização terá início a partir do mês seguinte à data prevista para a 

integralização do curso, conforme a matriz curricular vigente, ou seja, a data prevista para o 

término programado do curso, independentemente da conclusão do curso pelo Estudante.  

7.3 – O período de amortização será, no máximo, igual ao número de meses do 

parcelamento utilizado pelo Estudante durante o período de integralização do seu curso.  

7.4 – O saldo devedor do Estudante será calculado com base no valor da semestralidade 

escolar vigente à época do pagamento, com a utilização dos mesmos índices de reajuste das 

semestralidades escolar, e será dividido em parcelas mensais e consecutivas, conforme 

especificado no Contrato de Concessão de Parcelamento, não havendo incidência de multa ou 

juros de qualquer espécie, a não ser em caso de inadimplemento.  

7.5 – O Estudante declara ter conhecimento de que na ocorrência de alguma das 

condições abaixo destacadas, a amortização dos valores parcelados poderá se iniciar de 

imediato:  

a) cancelamento de matrícula com a efetiva rescisão do Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais com a FPF/UNIVALE;  

b) trancamento de matrícula, abandono do Curso pelo Estudante, transferência para 

outra instituição de ensino, ou outro ato que caracterize desistência ou qualquer 

outra condição que qualifique a perda da condição de Estudante;  

c) transferência para outro curso/turno, ainda que para a mesma unidade do UNIVALE 

concedente, exceto se autorizado previamente pelo UNIVALE;  

d) ocorrência de qualquer outra causa de extinção do seu contrato de prestação de 

serviços educacionais com o UNIVALE;  

e) conclusão antecipada do curso;   
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f) o Estudante venha a se tornar beneficiário de qualquer tipo de bolsa de estudos, 

financiamento ou programa de parcelamento de semestralidades concedido por  

 

terceiros, públicos ou privados, independentemente do valor do aludido novo 

benefício.  

7.6 – Na ocorrência de quaisquer das condições especificadas no item 7.5, a amortização 

será iniciada no dia 7(sete) do mês subsequente à ocorrência do determinado evento.  

8 – DO INADIMPLEMENTO  

8.1 – Caso ocorra atraso no pagamento de quaisquer parcelas diferidas, o Estudante, a 

partir da data do inadimplemento, arcará com a parcela em atraso, calculada com base na 

semestralidade escolar vigente à data do pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês pro rata die, e multa de 2% (dois por cento), calculados sobre o valor em 

atraso.  

8.2 – Após atraso de 30 (trinta) dias do vencimento da parcela, a dívida será enviada para 

o escritório de cobrança credenciado. 

8.3 – Caso ocorra o inadimplemento de duas parcelas de quaisquer dos valores 

estabelecidos neste Edital, consecutivas ou não, ocorrerá de pleno direito o vencimento 

antecipado do valor total do saldo devedor, atualizado com base no valor da semestralidade 

escolar vigente à data da antecipação, ensejando a imediata cobrança judicial com a 

aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento), bem 

como com as despesas de cobrança, custa processual e honorários advocatícios,  sobre o total 

da dívida corrigida. 

 

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 – No caso de não formação de turma, o Estudante poderá optar por outro curso, ou, 

caso assim não desejar, seus contratos com a FPF/UNIVALE ficam automaticamente cancelados, 

sem quaisquer ônus para nenhuma das partes.  

9.2 – Os casos omissos neste Edital e no Regulamento do PAE, serão resolvidos pela 

Fundação Percival Farquhar.  

Governador Valadares, 20 de dezembro de 2019.  

 

 

Rômulo César Leite Coelho 

Presidente do Conselho Diretor 

Fundação Percival Farquhar 


