INCISOS XI E XII
SEMESTRALIDADE
Refere-se ao preço semestral do curso, que é dividido em 06 (seis) mensalidades, sendo a primeira
requisito para efetivação da matrícula inicial e da renovação da matrícula para semestre letivo
subsequente.
O respectivo valor pode variar para mais ou para menos dependendo de o aluno ter necessidade de
cumprir dependências ou de acelerar os estudos mediante matrícula em carga horária diferente da
normalmente ofertada.

OUTROS ENCARGOS
Conforme consta no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais: “Excluem-se da contratação a
prestação dos serviços: a) de natureza individual e/ou de grupo, como também, os além da carga
horária ou nos dias e horários não previstos na programação, como implantação de turma especial,
intercâmbio nacional/internacional, preparação, treinamento, realização de testes específicos de
certificação de habilitação técnica, adaptação, nivelamento, reciclagem, recuperação, dependência,
segunda chamada, revisão de prova, exames especiais etc.; b) os opcionais de uso facultativo, como
intranet acadêmica, seguro educacional, hospedagem, alimentação etc.; c) de fornecimento de
uniforme, transporte escolar para o campi ou campo externo de aprendizagem, material didático de uso
individual e obrigatório; d) de assistência médica, terapêutica, odontológica ou jurídica; e) de
empréstimo de equipamentos e de livros; f) de trancamento/reabertura de matrícula e de transferência
para curso afim, turno diverso, campus ou instituição distinta; g) de análise de equivalência para fins
de aproveitamento de estudos; h) de expedição de certidões, declarações, histórico escolar; de
confecção de diploma em papel especial; i) de segunda via de documento escolar; e os alusivos ao
processamento de requerimentos em geral, os quais caso fornecidos e utilizados serão objeto de
cobrança à parte.
REAJUSTE DOS ENCARGOS FINANCEIROS
As semestralidades são reajustadas em conformidade com a Lei 9.870/1999
Os outros encargos são reajustados anualmente pelos índices que medem a variação do custo de vida.

TABELA DE VALORES E PRAZOS - 2021

SOLICITAÇÃO

LOCAL DE
SOLICITAÇÃO

VALOR

PRAZOS (DIAS
ÚTEIS)

Alteração de vencimento

Blog Acadêmico

Isento

15 dias

CRA
CRA

R$ 29,00

Imediato

R$ 29,00 (2ª via)

10 dias

R$ 29,00 (2ª via)
Isento (1ª via) / R$
69,00 (2ª via)

15 dias

R$ 145,00

30 dias

CRA

R$ 253,00

15 dias

CRA

Última 5ª feira do mês

Caderno de Prática Jurídica
Carteirinha Estudantil
Certificado de Colação de Grau
Certificado – Pós-Graduação “Lato Sensu”
(Papel Cartão)
Certificado – Pós-Graduação “Lato Sensu”
(Pergaminho)
Certidão de Estudos
Colação de Grau em Data Especial

Blog Acadêmico
CRA
CRA

30 dias

Declaração de Regularidade de Matrícula

Blog Acadêmico

Declaração Específica

Blog Acadêmico

R$ 43,00
R$ 29,00
(2ªvia/semestre)
R$ 23,00

Declaração Financeira

Blog Acadêmico

Isento

05 dias

Declaração de Imposto de Renda

Blog Acadêmico

Isento

Imediato

CRA

Isento

10 dias

Blog Acadêmico
CRA

Isento

Conforme calendário

Isento
Isento (1ª via) /
R$ 69,00 (2ª via)
R$145,00

Conforme calendário

Isento/ R$ 264,00

Conforme calendário

Desistência de Curso
Destrancamento de Matrícula
Dispensa de disciplina
Diploma (Papel Cartão)
Diploma (Pergaminho)
Exclusão/Inclusão de disciplina
(Sem multa/Com multa)

CRA
CRA
Blog Acadêmico

01 dia
05 dias

30 dias
30 dias

Exercício Domiciliar/Licença Maternidade

CRA

Isento

Conforme atestado

Grade Curricular

CRA

Imediato

Histórico (Aluno em Curso)

Blog Acadêmico

Histórico (Ex-aluno/ Trancado)

Blog Acadêmico

Isento
R$ 27,00
(2ª via/semestre)
R$ 27,00

Programa de disciplina

Blog Acadêmico

R$ 8,00/ por disciplina

Prova de 2ª Chamada

Blog Acadêmico

R$ 65,00

Recibo de mensalidade

CRA
Blog Acadêmico/
Coordenação
Blog Acadêmico

R$ 29,00/ mês (2ª via)

15 dias
Conforme
coordenação
05 dias

Isento/ R$ 264,00

Conforme calendário

Isento

Revisão de Prova

CRA

R$ 29,00

Trancamento de Matrícula

CRA

Isento

30 dias
Conforme
coordenação
10 dias

Transferência da UVV para outra IES

CRA

Isento

10 dias

Troca de Turma

CRA

R$ 23,00

15 dias

Troca de Curso

Blog Acadêmico

R$ 23,00

15 dias

Troca de Turno

Blog Acadêmico

R$ 23,00

15 dias

Rematrícula (Sem multa/Com multa)
Restituição de Carta de Crédito

15 dias
15 dias

