
 

 

Atualização do comunicado sobre as estratégias financeiras da Universidade Feevale 
aplicadas para este momento de pandemia da COVID-19 

Considerando que a pandemia causada pela Covid-19 causou significativos impactos sociais, 

econômicos e financeiros, a Universidade Feevale, engajada no desenvolvimento de ações que 

possam contribuir para a permanência dos acadêmicos na Universidade, atualiza as estratégias 

financeiras contidas na U.F.A. 

Esta atualização foi pautada no diálogo e no estabelecimento de consenso com o DCE – Diretório 

Central de Estudantes: 

1. Fica mantido para as mensalidades deste semestre as condições financeiras dispostas 

no Comunicado sobre Estratégias Financeiras da Universidade Feevale aplicadas para 

este momento de pandemia da COVID-19, atualizado em 22 de novembro de 2021. 

2. Incentivo para as rematrículas 2022/01: 

A rematrícula dos cursos de graduação presencial para o primeiro semestre de 2022 

possibilitará um desconto na primeira mensalidade mediante o cumprimento dos seguintes 

requisitos: 

2.1 O desconto na primeira mensalidade (rematrícula) será concedido de forma progressiva 

em relação ao número de créditos contratados conforme dispostos no quadro abaixo: 

 

Número de créditos contratados 

% Desconto aplicado no valor da 1ª 

mensalidade do primeiro semestre de 2022 

20 créditos ou + 12% 

16 a 19 créditos 8% 

12 a 15 créditos 4% 

08 a 11 créditos 2% 

Cursos contratados por mensalidade* 4% 

*Inclusos os cursos de Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia 

2.2 Terão direito ao desconto os alunos que contratarem sua rematrícula durante o período 

de 22 de novembro a 17 de dezembro de 2021. 

2.3 Ajustes na rematrícula efetuados após o período de 22 de novembro a 17 de dezembro 

de 2021 que implique em redução do número de créditos contratados ocasionará 

automaticamente na perda do desconto. 

2.4 Créditos contratados/adicionados após o período de 22 de novembro a 17 de dezembro 

de 2021 não serão contemplados com o desconto. 



 

 

2.5 Para realizar a rematrícula, e ter direito ao desconto, o aluno deve estar adimplente, 

sendo assegurado também o direito aos estudantes que efetuarem a renegociação de 

suas pendências financeiras. 

Visando atender à demanda dos nossos alunos que necessitarem efetuar negociações, 

o setor financeiro dispõe de atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 

22h, pelo telefone (51) 3586.8800, ramal 8778 ou 8779, ou pelo e-mail 

cobranca@feevale.br. 

 

Novo Hamburgo, 22 de novembro de 2021. 

 

Roberto Sarquis Berte 
Superintendente Executivo 
 

Simone Inês Schütz de Souza 
Gerente Administrativo Financeiro 
 

 

 
 


