
 
 

PORTARIA 22/2018 

REITORIA 

Dispõe sobre cálculo das disciplinas e 

limite mínimo de pagamento do 

semestre. 

O Reitor do Centro Universitário FG - (UniFG), no uso das suas atribuições e 

em conformidade com as disposições do Regimento Geral desta Instituição de Ensino Superior, 

DELIBERA: 

Art. 1º. O preço da semestralidade poderá ser reduzido ou majorado caso o Contratante não se 

matricule nas disciplinas, concernente ao seu respectivo semestre, oferecidas pela matriz 

curricular de cada curso.  

Parágrafo Único. A variação do valor da semestralidade ocorrerá quando o Contratante se 

matricular em carga horária inferior ou superior de disciplinas ofertadas no semestre 

correspondente, limitando-se a hipótese da cláusula 3º.  

Art. 2º. Para efeito de cálculo dos casos narrados no artigo anterior considera-se o valor de cada 

disciplina em razão da sua carga horária, considerando, ainda o semestre em que se encontra 

alocada na matriz curricular, conforme estabelecido em documento intitulado “Planilha de 

Valores de Disciplina por Curso”, disponível no setor financeiro. 

Parágrafo Único. No caso de pagamento do semestre em 06 (seis) parcelas mensais, a primeira 

parcela (1/6), referente a matricula financeira deverá, obrigatoriamente, ser adimplida em valor 

integral, ou seja, no valor correspondente a parcela mensal do respectivo curso contratado a 

época do pagamento, consoante matriz curricular ofertada do curso, e o saldo remanescente 

deverá ser adimplido em parcelas iguais, mensais e sucessivas, representadas pelas parcelas 2/6 

a 6/6; 

Art. 3º. Excepcionalmente, caso o CONTRATANTE necessite, comprovadamente, de efetivar 

matricula em disciplinas cuja carga horária seja inferior e/ou diferente da ofertada na matriz 

curricular do semestre vigente, este deverá considerar, para efeito de cálculo do pagamento 

semestral, o valor mínimo de 42% (quarenta dois por cento) da matriz curricular regularmente 

ofertada no respectivo semestre.  

Parágrafo Único. Caso o CONTRATANTE matricule-se em disciplinas cujo valor total do semestre 

seja inferior ao patamar mínimo de 42% (quarenta dois por cento) da matriz curricular 

regularmente ofertada no respectivo semestre, este (CONTRATANTE) ficará compelido a 

adimplir no referido semestre, o valor correspondente ao percentual ora indicado, sendo que 

em nenhuma hipótese o valor sobressalente servirá de crédito para semestre subsequentes.  

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º. Fica revogada a Portaria nº. 15/2017.  

Guanambi, 26 de Outubro de 2018. 

Reitoria 


