Re
egulamento – Portador de Diploma
a
Prrocesso Sele
etivo 2017A
A
Secretaria Acadêmica
a
PORT
TADOR DE DIP
PLOMA
REGULAMENT
TO – Processo Seletivo 2017A
A
Cursos d
de graduação a distância
A UCDB dispo
onibiliza vagas remanescentes
r
em seus curso
os de graduação
o a distância pa
ara admissão dee alunos que tenham interesse
e
no ingresso co
omo Portador de
e Diploma de Curso Superior (G
Graduação e Se
equencial).
COMPOSIÇÃO
O DO INCENTIV
VO:
 Ex-aalunos formadoss na UCDB: 200% de descontoo para pagameento na mensalidade, acresciddos dos desconntos de 10% dee
descconto se o paga
amento for realiz
zado até o dia 0
05 e 5% de desc
conto até o dia 10 de cada mêss.
 Ex-aalunos de outras instituições: 10%
1
de descon
nto para pagamento na mensalidade, acresciddos dos descon
ntos de 10% de
e
descconto se o paga
amento for realiz
zado até o dia 0
05 e 5% de desc
conto até o dia 10 de cada mêss.
ATENÇÃO:
 No ddesconto já esttão contemplaados os descoontos por antecipação (10% de desconto see pagar até o dia
d 05 e 5% de
e
descconto até o dia 10 de cada mês
s).
 O Incentivo não é cumulativo
c
a outtros descontos e bolsas da UCDB.
 O inncentivo não é cumulativo a outros
o
financiam
mentos, descon
ntos e bolsas da UCDB, inclussive ao Fundo Financiamento
o
Estu
udantil – FIES.
 O incentivo somentte é válido a partir da segunda parcela da sem
mestralidade e não
n contemplaa o valor da prrimeira parcela
a
paga
a no ato da ma
atrícula.
 O aluno perde todos os incentivos, caso o pagameento da mensallidade não seja realizado até o dia 15 de cadaa mês.
NTO PARA INSC
CRIÇÃO, ANÁL
LISE DE SELEÇ
ÇÃO E MATRÍC
CULA:
REGULAMEN
 Podeerão inscrever-sse para fins de ingresso comoo Portador de Diploma,
D
candida
atos que possuuam diploma de
e curso superiorr
(Baccharelados, Lice
enciaturas e Tec
cnológicos) váli do e reconhecid
do pelo MEC.
 A aanálise somennte será realizada após o recebimentoo de todos os documentoos solicitados (relação em
m
http:://www.virtual.uccdb.br/inscricoe
es/)
 O caandidato selecioonado que não efetivar
e
sua mattrícula no prazo
o estipulado perderá a sua vagaa.
 Estãão excluídos os portadores de diploma
d
que posssuem algum débito para com a Instituição ouu tiveram algum
m tipo de sanção
o
disciiplinar durante sua
s vida acadêm
mica na UCDB.
 Em caso de sançãão disciplinar, trrancamento, abbandono, uma ou
o mais depend
dências, e/ou innadimplência de
e uma ou maiss
nsalidades, o be
enefício é autom
maticamente can
ncelado, sem prrévio aviso ou notificação.
men
 O prrocesso de aprooveitamento de crédito para o nnovo curso seguuirá conforme Regimento
R
Geraal da UCDB.
INSCRIÇÕES E MATRÍCULA
A:
 MÓD
DULO 1: até 10 DE MARÇO DE 2017
 MÓD
DULO 2: até 10 DE MAIO DE 2017
2
 Os ccandidatos interressados no proocesso de porta dor de diploma de curso superrior devem realizzar a inscrição pelo site do
Proccesso Seletivo 2017A
2
da UCDB
B Virtual (http://w
www.virtual.ucd
db.br/cursos/gra
aduacao/) e envviar via correio, indicando
i
no
enve
elope seu nome
e completo e refferência do docu
umento (Proces
sso Seletivo UC
CDB Virtual - Poortador de Diplom
ma), para o
ende
ereço da UCDB
B – Secretaria Acadêmica
A
- Avv. Tamandaré, 6000
6
– Jd Semin
nário – CEP: 799117-900 – Cam
mpo
Gran
nde/MS.
Documentos necessários pa
ara diplomado
 Diplooma de Graduaação (CÓPIA AU
UTENTICADA)
 RG – Carteira de Iddentidade (CNH, Carteira de Coonselhos e outroos, não são aceeitos)
 CPFF – Cadastro de Pessoa Física (Caso já não teenha no RG)
 Certtidão de Nascim
mento ou casamento
 Titulo de Eleitor (see maior de 18 annos)
 Com
mprovante de Re
esidência
 1 fotto 3×4
Documentos A
Adicionais para diplomados
d
em outras IES, que
e desejam apro
oveitamento de disciplinas
d
já cuursadas:




Histó
órico Escolar c/ Notas, Carga Horária
H
e Sistem
ma de Avaliação
o (CÓPIA AUTE
ENTICADA)
Prog
gramas das Discciplinas Cursadas (com CARIM
MBO Original da
a Instituição)

S:
RESULTADOS
 Paraa os cursos a distância a divulggação será feitaa conforme a orrdem de chegadda dos documeentos na Secretaaria Acadêmicaa
da U
UCDB Virtual.

Campo Graande, 11 de settembro de 2016
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