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REGULAMENTO PARA OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO   

COM DESCONTO DE 40% NAS MENSALIDADES: 

 

A Direção do Centro Universitário  Presidente  Antônio Carlos – Campus Juiz de Fora, mantido pela Fundação 

Presidente Antônio Carlos, no uso de suas atribuições, torna público, pelo presente regulamento, que estaremos 

oferecendo 40% (quarenta por cento) de desconto nas mensalidades para aqueles candidatos portadores de diploma 

de graduação superior. 

1- No  UNIPAC  Juiz de Fora quem é formado em qualquer curso superior, de  qualquer instituição do Brasil pode fazer 

outro curso superior com desconto de no mínimo 40%. Este desconto será válido apenas para os alunos que 

ingressarem no 2º semestre de 2022, nos cursos relacionados no item 2 (dois). O desconto tem vigência até a 

conclusão do curso. 

1.1- Caso o candidato tenha dispensa de disciplina cujo desconto ultrapasse 40% da mensalidade,  prevalecerá  o maior 

desconto. 

 

2- CURSOS: 

Será válido a obtenção de novo título e o desconto para ingresso nos cursos de : Biomedicina, Direito,  Farmácia, 

Fisioterapia, Medicina Veterinária e Nutrição.  O desconto de 40% e  a obtenção de novo título não serão válidos para 

ingresso no curso de Medicina. 

 

3- PERÍODO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE:  

3.1- Período de 12/05  à 31/08/2022.    

3.2- O candidato interessado deverá preencher o formulário de inscrição e anexar os documentos abaixo para análise: 

 1- Histórico escolar original com as disciplinas concluídas, fornecido pela Instituição de origem, com sistema 

de avaliação, data e pontos obtidos no vestibular. 

 2- Programas originais de disciplinas cursadas e concluídas, com as respectivas cargas horárias (para dispensa 

de disciplina). Documentos originais (não serão aceitas cópias). 

 3- Declaração de REGULARIDADE ACADÊMICA, constando a autorização ou reconhecimento do curso. 

Os cursos serão ministrados no Centro Universitário Presidente Antônio Carlos – Campus Juiz de Fora, situado na 

Avenida Juiz de Fora, nº 1.100 – Granjas Bethânia – Juiz de Fora/MG – CEP: 36047-362,  Tel.: (32) 2102-2104, horário 

de atendimento na secretaria: 07h às 21h .  Exceto para o curso de Direito, que será ministrado na Rua Dr. José Cesário, 

nº 175, Alto dos Passos – Juiz de Fora/MG – CEP: 36025-030, Tel.: (32) 3214-4285 e 3217-3701, horário de atendimento 

na secretaria: 13h às 21h. 
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Ao Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNIPAC Juiz de Fora é reservado o direito de, quando do início do 

calendário letivo, estando vigente medidas de isolamento social e suspensão de atividades presenciais, a substituição 

das aulas presenciais por aulas remotas em ambiente virtual, utilizando metodologias e aulas online, bem como 

tecnologias de informação e comunicação, respeitando-se os horários, grade curricular e demais requisitos aplicáveis 

ao ensino presencial no que couberem. 

4- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA POR OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO:  

 2 fotos 3×4 

 2 cópias da certidão de nascimento ou casamento (original para conferência) 

 2 cópias do histórico do ensino médio (documento com nota e carga horária) original para 
conferência 

 2 cópias da identidade (original para conferencia) 

 2 cópias do CPF (original para conferencia) 

 2 cópias do título do eleitor (original para conferência) 

 2 cópias do documento militar (original para conferência) 

 2 cópias do comprovante de residência (original para conferência) 

 

 
Período: 16/05/2022  à   02/09/2022 
 
Local: Secretaria UNIPAC/ Campus Juiz de Fora 3º andar sala 305 
Avenida Juiz de Fora, nº 1.100- Granjas Bethânia – Juiz de Fora /MG. 
  
Horário: Segunda-feira à Sexta-feira de 08h às 12h e de  13h às 21h 
 
Telefone: (32) 2102-2103 // (32) 2102-2104 
  

 

  
 

 

 

Informações : www.unipacjf.com.br 

Atendimento por Whatsapp:  

(32) 98819-3332 Administração  

(32) 98869-5468 Secretaria  

Juiz de Fora, 09 de maio de 2022. 

 


