
 

 

 

REGULAMENTO CAMPANHA DE REMATRÍCULA 
SÃO LUCAS JI-PARANÁ 2021.1 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. A Campanha de “Rematrícula São Lucas Ji-Paraná” tem por objetivo oferecer uma oportunidade 
de parcelamento do pagamento da matrícula e das mensalidades de fevereiro e março de 2021 nos 
cursos de graduação presencial do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná no período de 15/12/2020 
a 08/01/2021.  

1.2. Considerando a seguinte condição:  

 Pagamento de 50% da rematrícula e das mensalidades de fevereiro e março de 2021. 
 Saldo restante em 9x com pagamento a partir do mês de abril, com juros de 1% ao mês. 

1.3. A campanha estará disponível para quem solicitar a adesão no curso de graduação até o dia 
08/01/2021 às 20h. O prazo de pagamento, via boleto ou no cartão (presencialmente na instituição), 
será até 10/01/2021. 

1.4 Para aderir ao plano o aluno deverá solicitar no “Portal do aluno” via protocolo no item “campanha 
de rematrícula 2021.1” ou através do e-mail: ceal.jipa@saolucas.edu.br ou ainda via whatsApp (69) 
3211-8000. 

1.5. Essa campanha é válida para rematrículas realizadas no período de 15/12/2020 a 08/01/2021 
exclusivamente. 

1.6. Essa campanha possui prazo de vigência determinado, sendo reservado à IES o direito de qualquer 
alteração ou encerramento da mesma. 

 

2. PÚBLICO ALVO 

Alunos adimplentes dos cursos de Graduação do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná. 

2.1. Serão ilegíveis para a aquisição da campanha de rematrícula: 

2.1.1. Alunos ProUni Integrais e Parciais (independentemente da situação);  

2.1.2. Alunos FIES integrais ativos (100%);  

2.1.3. Alunos FIES parciais ativos (financiamento inferior a 100%);  

 



 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

3.1 A campanha de rematrícula 2021.1, objeto deste regulamento, são válidas apenas para o Centro 
Universitário São Lucas Ji-Paraná 2021/1. 

3.2. É de exclusiva responsabilidade do aluno a observância dos prazos estabelecidos no presente 
regulamento, bem como o acompanhamento de eventuais alterações por meio do site 
www.saolucasjiparana.edu.br .  

3.3. Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Ji-Paraná, 04 de dezembro de 2020.  

 

Rosangela Kiekow da Rosa 
Reitora 


