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Campanha de Negociação - Rematrícula 2020.2
1. Condições

• Compromisso de rematrícula para 2020.2 (paga em 5 vezes: 0/30/60/90/120) - o valor será adicionado à dívida que 

está sendo negociada

• Esta campanha é válida para EAD

• As condições de negociação propostas nesta campanha são para as parcelas vencidas referente a 2020.1

• As negociações de parcelas referente a períodos anteriores a 2020.1, serão feitas através de contato com o DAAF / 

Gestores dos Polos, onde serão apresentados as Políticas existentes

2. Vantagens

• Desconto de 100% nos juros e multa, na primeira mensalidade de 2020.2 (matrícula)

• Manutenção dos descontos de assiduidade e antecipação

• Pagamento em até 5x no cartão ou boleto

3. Prazo da campanha

• Do dia 10/07 até 10/08/2020



4. Como executar a negociação

1) O aluno acessa o processo “NEGOCIAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO MATRÍCULA 2020.2 - EAD”, no seu Magister Protocolo, 
informando como deseja realizar seu pagamento, optando entre boleto ou cartão e informando a quantidade de parcelas.

a) Para quem tem pendência financeira junto à IES nosso atendimento irá gerar negociação no Magister, em até 
72 horas após abertura do processo, conforme política abaixo:

• Em boleto, podendo ser parcelado em até 5x (aluno poderá emitir os boletos via Magister Aluno - Título 
Avulso) 
 O vencimento da 1ª parcela será 02 dias após deferimento do processo, e as demais parcelas terão 

vencimentos em 30/60/90/120 dias (a partir da 1ª parcela)

• Em cartão de crédito, podendo ser parcelado em até 5x (aluno poderá emitir o título via Magister Aluno -
Título Avulso) 
 O vencimento será 02 dias após deferimento do processo

Obs.1: será considerado o abatimento de juros/multa e descontos para quem pagou com atraso as parcelas de Mar/2020 a Jun/2020, caso não já não tenha sido devolvida via 
processo de Devolução de Taxa ou abatida em mensalidades de 2020.1

Obs.2: No mesmo processo estará sendo considerado o valor do débito referente as parcelas em aberto de 2020.1 somada a parcela de julho mais o valor da matrícula 
2020.2.
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b) Para quem NÃO tem pendência financeira junto à IES, nosso atendimento irá gerar negociação no Magister, em até 
72 horas após abertura do processo, conforme política abaixo:

• Desconto de 10% sobre o valor da matrícula 

• Em boleto, podendo ser parcelado em até 5x (aluno poderá emitir os boletos via Magister Aluno - Título 
Avulso) 
 O vencimento da 1ª parcela será 02 dias após abertura do processo, e as demais parcelas terão 

vencimentos em 30/60/90/120 dias (a partir da 1ª parcela)

• Em cartão de crédito, podendo ser parcelado em até 5x (aluno poderá emitir o título via Magister Aluno -
Título Avulso) 
 O vencimento será 02 dias após abertura do processo

Obs.1: será considerado o abatimento de juros/multa e descontos para quem pagou com atraso as parcelas de Mar/2020 a Jun/2020, caso não já não tenha sido devolvida via 
processo de Devolução de Taxa ou abatida em mensalidades de 2020.1

Obs.2: No mesmo processo estará sendo considerado o valor do débito referente as parcelas em aberto de 2020.1 somada a parcela de julho mais o valor da matrícula 
2020.2.

2) Após aprovação do processo e finalização dos fluxos de aprovação (feito pelo time de atendimento), será disparado e-mail 
para o aluno dando a ciência da conclusão do seu processo. 

3) Aluno visualizará os títulos da negociação gerados, acessando seu Magister, na aba Pagamento Título Avulso.
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