
REGULAMENTO CAMPANHA PROMOCIONAL “EXPERIMENTE 

SEU FUTURO” 

 

A Rede de Ensino Doctum / Centro Universitário de 

Teófilo Otoni – Unidoctum no exercício de suas 

atribuições define critérios e regras para a campanha 

promocional “Experimente seu futuro”, nos 

seguintes termos: 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1 A Campanha consiste em conceder gratuitamente a possibilidade de iniciar um curso 

de graduação na modalidade EAD, em qualquer unidade Doctum e Unidoctum. 

 

1.2 O candidato que aderir à campanha poderá acessar gratuitamente as disciplinas do 

primeiro módulo do curso escolhido e demais atividades acadêmicas, pelo período 

de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da matrícula no modo 

“degustação”, através do site institucional. 

 

2. DA VIGÊNCIA 

2.1 A presente campanha terá sua vigência no período de 10/09/2020 a 10/10/2020. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Para participar da campanha o candidato deverá efetuar a matrícula, no modo 

“degustação,” em curso EAD de sua escolha até o dia 10/10/2020 em qualquer curso de 

graduação da modalidade EAD, através do site institucional. 

3.2 Para ingresso no curso superior na modalidade a distância e participação da 

presente campanha, o candidato deverá cumprir o processo seletivo institucional, seja 

via Vestibular em Casa, Segunda Graduação (portador de diploma) ou ENEM. 

3.3 A matrícula no modo “degustação” fica limitada a um curso EAD por candidato. 

3.4 Não existirá nenhuma condição que obrigue o participante a fazer qualquer tipo de 

pagamento referente ao período da experimentação do curso. 

3.5 Encerrado o período de experimentação, o candidato deverá informar que deseja 

continuar o curso, mediante assinatura e realização de sua matrícula definitiva, com 

assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais no portal institucional. A 

partir deste aceite serão geradas as demais parcelas. 



3.6 Expirado o prazo de 30 (trinta) dias e não havendo formalização da matrícula 

definitiva o acesso do candidato será cancelado automaticamente, sem nenhum ônus 

às partes.  

3.7 O período de acesso começa a ser contado a partir da matrícula do candidato e não 

do primeiro dia de acesso efetivo às aulas. 

3.8 O candidato matriculado no período da campanha, que optar por dar continuidade 

ao curso, terá até o mês de Dezembro de 2020 para finalizar o primeiro período. 

 

4. DA PROMOÇÃO E DESCONTOS  

4.1 A matrícula será gratuita e dará direito ao acesso à plataforma de estudos do curso 

escolhido pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de efetivação da matrícula.  

4.2 Nas parcelas 2 e 3 fica garantido ao ingressante mensalidades no valor de R$99,00 

(noventa e nove reais), conforme Política de Desconto Institucional para modalidade 

EAD. 

4.3 A parcela 2 será gerada com vencimento para o mês de novembro, e as demais 

parcelas serão emitidas para os meses subsequentes.  

4.4 Para as mensalidades a partir da parcela 4 até o final do curso, serão concedidos 

descontos de até 60% (sessenta por cento) em relação ao valor contratual. O percentual 

do desconto varia de acordo com o curso e unidade/Polo. 

4.5 Para manutenção do desconto obtido para todo o curso, o aluno deverá efetuar 

pagamento das mensalidades até dia 10 de cada mês e realizar as rematrículas na 

primeira etapa, nos prazos estabelecidos pela Instituição. 

4.6. A condição promocional de cada curso para as mensalidades deverá ser consultada 

em nossa central de atendimento através do 0800 033 1100. 

 

5. REGRAS GERAIS 

5.1. A campanha é válida para alunos ingressantes e que vão cursar o 1º período letivo 
no segundo semestre de 2020, matriculados no período de 10/09/2020 e 10/10/2020 na 
modalidade EAD. 
 
5.2. Ficam excluídos da presente campanha as matrículas advindas de transferências 
(internas ou externas), retorno ao curso, pós-graduação, rematrículas e do benefício de 
bolsas do PROUNI e FIES. 
 
5.3. O benefício a que se refere este Regulamento não é aplicável para alunos já 
matriculados no 2º semestre de 2020 ou anteriormente. 
 



5.4. O candidato que se matricular no período de vigência desta promoção aceita e 
adere de forma integral e irrestrita às condições previstas neste Regulamento e no 
Contrato Educacional. 
 
5.5. A Rede de Ensino Doctum / Centro Universitário de Teófilo Otoni – Unidoctum se 
reserva no direito de suspender esta promoção ou de alterar as condições estabelecidas 
neste Regulamento, a qualquer tempo, por liberalidade e decisão institucional. 

 
5.6. Qualquer situação não prevista neste Regulamento será decidida pela Rede de 
Ensino Doctum. 
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