“OFERTA REMATRICULA GRADUAÇÃO E CURSOS TÉCNICOS 2020.2”

REGULAMENTO

1. DO PROGRAMA
1.1 Esta Promoção tem por objetivo oferecer benefícios aos alunos que fizerem
rematricula para 2020/2 .
1.2 Unidade Participante: Todo Grupo Uniftec
1.3 Promoção Válida para os Cursos Presenciais de Graduação do Grupo Uniftec:
Engenharia de Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da
Tecnologia da Informação, Redes de Computadores e para o Curso Presencial de
Técnico em Informática.
1.4 Validade Promoção: Do dia 08/06/20 a 07/07/20.

2. PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta promoção as rematriculas efetuadas do dia 08/06/20 até
o dia 07/07/20 nos cursos mencionados no item 1.3 deste regulamento.
2.2 Poderão participar da ETAPA 1 descrita no item 3, os alunos descritos no item 2.1.
2.3 Poderão participar da ETAPA 2 descrita no item 4 , os alunos descritos no Item 2.1
pertencentes ao Centro Universitário UNIFTEC – Unidade de Caxias do Sul. Para esta
etapa os alunos deverão concluir a ETAPA 1.
2.4 Poderão participar da ETAPA 3 descrita no item 5 , os alunos descritos no Item 2.1
pertencentes ao Centro Universitário UNIFTEC – Unidade de Caxias do Sul. Para esta
etapa é origatória a entrega do trabalho de pesquisa da ETAPA 2.

3. ETAPA 1 - VOUCHER PARA WEBINAR DE STARTUPS UNIFTEC.
3.1 Somente poderão participar da Etapa 1 os alunos dos cursos mencionados no item
2.2 deste regulamento.

3.2. Todos os alunos que participarem dessa promoção receberão um voucher para
participar da ETAPA 1 desta promoção, descrita no item 3.3 deste regulamento.
3.3 ETAPA 1 – Voucher para participar do WEBINAR : Imersão no mundo Startups
Uniftec – Oportunidade para você , com Mauricio Sucasas e Startups UNIFTEC , que
será realizado no dia 15.08.20 às 14h.
3.4 Para todos os alunos participantes da ETAPA 1, será emitido um certificado de 2h,
que poderá ser utilizado como Atividades Complementares.
4. ETAPA 2 - VOUCHER DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
4.1 Somente poderão participar da ETAPA 2 os alunos dos cursos mencionados no item
2.3 deste regulamento.
4.2 Na ETAPA 2 os alunos participantes poderão selecionar um dos grupos de iniciação
científica que serão apresentadas ao término da ETAPA 1, e desenvolver uma pesquisa
relacionada aos temas de interesse das Startups do Uniftec.
4.2.1 Os trabalhos de pesquisa de iniciação científica ENTREGUES na Etapa 2, serão
avaliados por uma equipe do Grupo Uniftec e representantes das Startups participantes
do Webinar na ETAPA 1.
4.2.2 Será gerada certificação de participação de Iniciação Científica de 20h a todos os
alunos que concluirem a ETAPA 2.
4.2.3 Os melhores trabalhos avaliados no item 4.2.1 serão convidados à participar de
um estágio NÃO remunerado junto às Startups participantes da ETAPA 1, conforme
disponibilidade de vagas nas Startups.
5. ETAPA 3 - VOUCHER CURSO DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA LOJA UNIFTEC ONLINE
5.1 Somente poderão participar da Etapa 3 os alunos dos cursos mencionados no item
2.4 deste regulamento.
5.2 Na ETAPA 3 os alunos receberão um VOUCHER para o curso Livre de Gestão da
Segurança da Informação (20h) na Loja UNIFTEC ONLINE.
5.3 Para os alunos que obtiverem aprovação no curso descrito no item 5.2, receberão
uma certificação de 30h, que poderá ser utilizado como Atividades Complementares.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Os casos omissos e as situações não previstas nesse Regulamento serão analisados
pela Diretoria da referida unidade que utilizará, além da legislação em vigor, o bom
senso e a equidade na solução dos impasses.

6.2. Essa promoção possui prazo de vigência determinado, sendo reservado à IES o
direito de qualquer alteração ou encerramento da mesma.
6.3. Promoção não válida para funcionários.

Caxias do Sul, 04 de Junho de 2020.

