REGULAMENTO
MATRICULE-SE NA UNIFOR, GANHE 6 MESES DE ACADEMIA
1 – O REGULAMENTO
O presente regulamento dispõe das prerrogativas em torno da campanha de
Processo Seletivo para o semestre 2019.1 da Universidade de Fortaleza sob a
condição especial de seis meses de Academia Unifor gratuitos para aqueles que
efetivarem suas matrículas na instituição. Para tal, seguem a seguir as
condições.
2 – QUEM PODE PARTICIPAR
Estão aptos a participar da campanha os candidatos que possuem nota no
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com diploma de conclusão do ensino
médio, e que tenham sido aprovados no Processo Seletivo Unifor 2019.1
(http://www.unifor.br/estudenaunifor). Se você recebeu em seu e-mail esta
campanha, significa que você preenche os requisitos necessários.
3 – DA MATRÍCULA E DA GRATUIDADE DA ACADEMIA
3.1 – Fique atento ao código da campanha
Para validação da campanha, você deve utilizar o código fornecido via e-mail
que dá direito à participação. Este é de uso pessoal e intransferível. O
recebimento do código também não implica automaticamente na participação
na campanha.
3.2 – Matricule-se presencialmente
Ao efetivar a matrícula PRESENCIALMENTE na Central de Atendimento da
Universidade de Fortaleza, o aluno terá direito a seis meses gratuitos na
Academia Unifor.
Na matrícula, você deverá apresentar:








1 foto 3x4 (recente)
Documento de Identidade (original ou cópia autenticada). Serão aceitas cédulas
de identidade expedidas pela Secretaria de Segurança Pública, Forças
Armadas, ou Polícia Militar, bem como por Ordens ou Conselhos de classe que,
por Lei Federal, tenham validade no território nacional;
CPF (original ou cópia autenticada);
Certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada);
Título de Eleitor e comprovante de quitação com o dever eleitoral (original ou
cópia autenticada);
Comprovante de quitação com o Serviço Militar, para maiores de 18 anos do
sexo masculino (original ou cópia autenticada);



Contrato de Serviços Educacionais assinado pelo candidato maior de 18 anos
ou, quando se tratar de menor de idade, pelo responsável legal. Documento
disponibilizado após resultado positivo do processo seletivo participado. Pode
ser retirado no guichê de atendimento da Central de Atendimento.
 Para menores de 18 anos, CPF e do documento de identidade do seu
responsável legal (original ou cópia autenticada)
 Comprovante de pagamento do boleto de pagamento referente à primeira
parcela da semestralidade. Boleto pode ser quitado em agências bancárias ou
na tesouraria da Unifor, localizada ao lado da Central de Atendimento, no prédio
da reitoria.
3.4 – Gratuidade para musculação
A gratuidade se restringe à modalidade musculação, não sendo estendida a
outras modalidades esportivas ofertadas.
3.3 – Vagas limitadas
As vagas para a campanha que oferece seis meses gratuitos na Academia
Unifor são limitadas aos 100 primeiros matriculados.
4 – DOS PRAZOS DA CAMPANHA E HORÁRIOS DA ACADEMIA
4.1- Período da gratuidade
O benefício será válido entre 1º de março e 31 de agosto de 2019, sendo o
acesso automaticamente cancelado após esse período.
4.2- Horário de funcionamento da Academia Unifor
O aluno poderá usufruir da infraestrutura da Academia da Unifor durante o seu
horário de funcionamento, sem restrição de dias e horários. Confira em
www.unifor.br/academia todo o funcionamento do complexo desportivo da
Unifor.
5 – DA MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE
5.1- Adimplência
Para ter direito ao benefício, o aluno precisa estar regularmente matriculado e
adimplente. Atraso na mensalidade resultará na perda do benefício.
5.2- Curso regular
A desistência, o abandono ou trancamento do curso acarretará na perda da
gratuidade.
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 - As demais questões podem ser tratadas pessoalmente com o setor
responsável pela matrícula (Central de Atendimento), onde o aluno pode sanar
dúvidas ou verificar detalhes.
6.2 – A campanha não vincula a matrícula do aluno à gratuidade, tratando-se de
uma possibilidade especial, com período e vagas limitadas de participação, para
os novos alunos matriculados que buscam praticar atividades físicas nas
dependências do campus.
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