I - INSCRIÇÃO

As inscrições para os Cursos Livres de Extensão da UniEVANGÉLICA serão realizadas pelo site
dos cursos livres: http://cursos.unievangelica.edu.br/loja/
Os inscritos deverão entregar na secretaria do curso livre de extensão no 1º dia de aula do curso,
cópia dos documentos (RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade) além
dos exigidos como requisitos dos cursos.
A inscrição do participante só estará confirmada após a compensação do pagamento.
O início do curso está vinculado à formação de turma com o número mínimo de alunos
matriculados exigidos para cada curso, conforme descrito nas propostas.
Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail: cursolivres@unievangelica.edu.br ou do
telefone (62) 3310 6750/6760 – Atendimento de Segunda a quinta, das 7h às 17h e às sextas, das
07h às 16h, exceto feriados.
II - FORMAS DE PAGAMENTO PARA INSCRIÇÃO EM CURSOS LIVRES DE
EXTENSÃO:
O pagamento poderá ser efetuado via boleto bancário à vista ou no cartão de crédito (Visa,
Mastercard, American Express e Diners), com parcelamento em até 05x (parcela mínima de R$
50,00), exceto para os cursos livres com conteúdo confessional, com parcelas a partir de R$ 40,00.
Boleto com prazo de pagamento vencido
Como não há prorrogação do prazo de pagamento do boleto, o participante que não efetuar o
pagamento até a data de vencimento deve iniciar um novo processo de compra e, assim, gerar um
novo boleto com prazo de pagamento válido.
Nota Fiscal
Os Cursos Livres de Extensão são classificados como “Prestação de Serviços”, por conta disso a
nota fiscal somente é liberada 10 dias após o término do curso. A solicitação também poderá ser
feita através do e-mail: cursolivres@unievangelica.edu.br
III - CANCELAMENTO e REEMBOLSO
I - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO POR INICIATIVA DO PARTICIPANTE
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Conforme termo de ajustamento de conduta firmado entre PROCON e Ministério Público,
constante do processo nº 38806/01, a CONTRATADA restituirá o valor integral ou parcial pago
relativo à matrícula, quando formalizado por escrito o seu cancelamento, dentro dos seguintes
períodos:
a) até 7 (sete) dias a contar da matrícula efetivada e assinatura do contrato - a restituição do valor da
parcela paga será integral;
b) até o início do curso restituição de 76% (setenta e seis por cento) do valor da parcela paga do
curso.
c) extintos os prazos descritos nos itens “a” e “b” não será efetuada devolução do valor referente à
matrícula.
Reforçamos que os cancelamentos não formalizados não terão direito a nenhuma restituição de
valores.
Para formalização de cancelamento, entre com contato através do e-mail:
cursolivres@unievangelica.edu.br
II - CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, POR INICIATIVA DA UniEVANGÉLICA
A UniEVANGÉLICA reserva-se o direito de, excepcionalmente, alterar datas ou cancelar cursos
que não atendam ao requisito mínimo de número de alunos inscritos ou por outro motivo de força
maior.
No caso de cancelamento de um curso, fica assegurado ao participante o direito de, a seu critério:
 receber a devolução integral do valor já pago;
 transferir-se para outro curso de mesma carga horária e/ou de mesmo valor;
 garantir sua vaga para a próxima turma do curso em que está inscrito, sem nenhum outro
encargo.
A comunicação do cancelamento ou alteração de data será enviada, via e-mail, com antecedência a
data do curso.
*Importante: A UniEVANGÉLICA não reembolsa e não se responsabiliza por quaisquer valores
que eventualmente tenham sido gastos (ex: passagens aéreas ou rodoviárias, combustível,
hospedagem, alimentação entre outras) pelo inscrito no caso do cancelamento ou adiamento de
algum curso. Portanto reforçamos a importância do participante confirmar a realização do curso
antes de se comprometer.

III – REEMBOLSO
Para a efetivação do reembolso é necessário preencher os dados abaixo e enviar a documentação
para a secretaria de Cursos Livres de Extensão. Apenas após o envio de todos os documentos será
iniciado o processo de reembolso. Este trâmite poderá demorar até 30 dias contados a partir da
entrega dos documentos físicos na secretaria. Após esse período o solicitante deverá comparecer ao
setor financeiro e retirar o cheque com o valor do reembolso.
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*Pagamento com Cartão de crédito: As parcelas continuarão sendo debitadas, pois não é possível
cancelarmos a compra no cartão.
Dados que devem ser enviados para reembolso:
 Nome Completo:
 CPF:
 Número do Banco:
 Banco:
 Agência:
 Conta:
 Tel/Cel:
 E-mail:
*Importante: Poderá ser exigida a apresentação da cópia da sua fatura para anexar à solicitação de
cancelamento. Nesse caso, o aluno poderá cobrir as informações que não são relativas ao curso.
IV - EMISSÃO DE CERTIFICADO
O certificado será disponibilizado somente ao aluno que atingir 75% da carga horária total do curso
e estará disponível na secretaria dos cursos livres de Extensão em até 40 dias após a entrega dos
relatórios pelos docentes ao setor.
O certificado de conclusão é válido para contagem de horas complementares.
O Setor de Cursos Livres de Extensão não envia o certificado ao participante em qualquer
formato.
Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail: cursolivres@unievangelica.edu.br ou do
telefone (62) 3310 6750/6760 – Atendimento de Segunda a quinta, das 7h às 17h e às sextas, das
07h às 16h, exceto feriados.
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