
 

 

 

 

REGULAMENTO CAMPANHA  

ESTUDE 2019 COM PREÇO DE 2018 

 

 

A UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ , estabelece o presente regulamento que 

regerá a “Campanha Estude 2019 com Preço de 2018” as condições para garantir aos 

candidatos ingressantes no Processo Seletivo – Verão 2019 

 

I – Objeto 

 

1.1 A “Campanha Estude 2019 com Preço de 2018” é valida EXCLUSIVAMENTE aos 

candidatos matriculados para o primeiro período letivo de 2019, aprovados no Processo 

Seletivo - Verão 2019 por meio da nota do Enem, no Processo Seletivo Agendado e 

Processo Seletivo Tradicional, ingressantes por meio de transferência externa, segunda 

graduação. 

 

1.2.  A “Campanha Estude 2019 com Preço de 2018” visa garantir aos candidatos a 

manutenção do preço de tabela de 2018 para todos os cursos ofertados pela 

Universidade Tuiuti do Paraná, exceto para o curso de Agronomia/noturno.  

 

1.3. Para usufruírem da “Campanha Estude 2019 com Preço de 2018”, os candidatos 

aprovados deverão matricular-se integralmente em todas as disciplinas ofertadas no 

primeiro semestre do curso. 

 

1.4. A “Campanha Estude 2019 com Preço de 2018” é válida apenas para o ano de 

2019. 
 

 

II – Das exceções: 

 

2.1. O curso de Agronomia - Noturno não se enquadra nesta promoção. 

 

 

III - Condições gerais 

 

3.1. Eventuais tolerâncias da Instituição com relação ao naõ cumprimento de quaisquer 

obrigações descritas neste documento não constituirá́ novação , sendo facultado à 

Instituição a qualquer momento , exigir o cumprimento das condições contratuais 

pactuadas; 

 

3.2. Este regulamento é parte integrante dos Contratos de Prestaçaõ de Serviços 

Educacionais firmados entre a Instituiçaõ e os beneficiados , que foi amplamente 

divulgado na campanha do processo seletivo de 2019 e encontra-se na página eletrônica 

da UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ , sendo de completo conhecimento do 

candidato (a); 

 



 

 

 

3.3. Os beneficiados aceitam todas as condições aqui descritas, sem nenhuma restriçaõ; 

 

3.4. Casos omissos seraõ resolvidos pela Diretoria Administrativa e Financeira da 

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ . 

 

3.5. O presente regulamento entra em vigor, em 01/09/2018, data em que ocorrerá a 

divulgação de seus termos e condições na página eletrônica da instituição .   

 

 

Curitiba, 01 de setembro de 2018. 

 

Universidade Tuiuti do Paraná 


