Black Week 2021 (22/Nov a 27/Nov)
Grupo Uniftec
(Uniftec / Ftec / IBGEN)

Perguntas Frequentes:

1) A promoção é válida para rematrículas?
Sim, a promoção é válida para rematrículas, mesmo os alunos já rematriculados, podem
solicitar e optar por pagar a vista, com 20% de desconto. O aluno deverá abrir um
atendimento via sistema Agilis – Acessar o E-campus – Solicitação Pagamento a vista B (aqui
o aluno será direcionado ao Portal Agilis) - Selecionar a opção Secretaria – Requerimentos –
escolher a opção – Pagamento a vista. O setor de contas a receber irá contatar o aluno para
envio do(s) boletos.
2) Os alunos podem pagar em outra data que não até o dia 27/Nov?
Sim, pode ser emitido boleto para pagamento até o dia 29/Nov (segunda), mas se não for
pago até o vencimento, não será prorrogado o prazo.

3) O aluno pode pagar de outra forma que não via boleto bancário?
Não, serão aceitos somente pagamentos via boleto bancário.

4) Esta oferta é válida para cursos Presenciais e EAD?
Sim, a oferta é válida para as matrículas efetuadas nos cursos Presenciais, EAD e
Semipresenciais, mas com particularidades em relação a cada modalidade, de acordo com
o Regulamento.
5) Em algum caso o aluno pode comprar menos que 180h (equivalente a 03 disciplinas
de 60h) e participar da promoção?
Sim, somente alunos formandos, caso tenham menos de 180h para concluir seu curso,
podem participar.

6) O desconto da Oferta de Black Week pode se somar a algum outro desconto?
Não, o desconto da Black Week não é cumulativo a nenhum outro desconto.
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7) Se o aluno não tiver a sua disposição neste semestre as 180h a cursar, ele pode
participar da Promoção?
Sim, mas terá de comprar as 180h e ficará com crédito daquelas que não for cursar em
2022/1.
8) Se houver um contato posterior ao dia 27/Nov a pessoa poderá ainda participar da
promoção?
Não, a contratação do curso ou a rematrícula tem de ser realizada até o dia 27/Nov,
obrigatoriamente.
9) Alunos bolsistas (PROUNI 50% e FIES) podem participar da promoção?
Sim, mas terão de contratar pelo menos 360h, sendo pagas efetivamente 180h, podendo
ficar com crédito daquelas que não for cursar em 2022/1.
10) O desconto da Oferta de Black Week pode ser calculado a partir de outro tipo de
desconto, nos cursos Técnicos, de Graduação ou Pós?
Não, o desconto da Black Week deve ser calculado a partir do valor bruto do curso, sem
considerar qualquer outro desconto.
11) Os cursos da modalidade EAD (a distância e semipresenciais) participam da
promoção?
Sim, a oferta é válida para os cursos na modalidade a distância e semipresenciais, mas com
particularidades em relação a cada modalidade, de acordo com o Regulamento.
12) Se o aluno for a uma unidade do Grupo Uniftec, ter o boleto emitido com pagamento
até o dia 27/Nov e não realizar o pagamento, o que acontece?
A promoção não é válida e o pagamento deverá desconsiderar o desconto, válido somente
até o vencimento.
13) Se o aluno for funcionário do Grupo Uniftec, ele pode participar da promoção?
Não, esta Oferta não é válida para funcionários do Grupo Uniftec.

Atualizado em 08/11/2021.
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