
REGULAMENTO DA CAMPANHA ÚLTIMAS VAGAS: MATRÍCULA E 1ª MENSALIDADE EAD GRÁTIS 

MENSALIDADES A PARTIR DE R$ 96,00 DURANTE TODO O CURSO. VAGAS LIMITADAS! 

Promoção válida somente para novos alunos dos CURSOS DE GRADUAÇÃO EAD*,  
que realizarem a matrícula no período de 1º de março a 4 de abril 

 
1) Para participar da Campanha Últimas Vagas, o candidato (ingressante/CALOURO da 

Universidade Santa Cecília - UNISANTA) deverá fazer a inscrição gratuita em uma das formas 

de ingresso oferecidas pela Universidade para início em 2023/1 (turmas de fevereiro) e, após 

aprovado, o candidato deverá procurar o Polo escolhido para solicitar o benefício da 

campanha: matrícula e primeira mensalidade grátis; 

Importante: Após receber a comunicação (e-mail ou sms) de aprovação, o candidato não 

deverá iniciar o processo de matrícula on-line. 

2) Anualmente, a Universidade poderá ou não atualizar o valor bruto da mensalidade. A 

Instituição poderá ainda suspender ou realizar alterações no desconto pontualidade; 

3) Os alunos veteranos da UNISANTA, regularmente matriculados ou não, ou que tenham 

estudado na UNISANTA e, que realizaram trancamento de suas matrículas ou desistido do 

curso sem solicitação formal de cancelamento, não poderão receber os benefícios especiais 

aqui regulamentados; 

4) Os beneficiados com a promoção oferecida nesse regulamento, automaticamente aceitam 

conceder seus direitos de uso de imagem, depoimentos e voz para a UNISANTA, para fins 

comerciais e institucionais.  

5) O candidato aceita e adere de forma integral e irrestrita às condições previstas neste 

regulamento.  

6) A UNISANTA se reserva ao direito de suspender esta promoção ou de alterar as condições 

estabelecidas neste regulamento, a qualquer tempo e sem necessidade de consulta ou de 

aviso prévio a quem quer que seja.  

7) A observância deste regulamento não desobriga o candidato do atendimento às normas da 

UNISANTA, especialmente às normas do Edital e do Manual do Processo Seletivo 2023/1, do 

Estatuto e do Regimento Geral.  

8) As dúvidas não previstas neste regulamento serão resolvidas pela Comissão de Vestibular do 

Processo Seletivo da UNISANTA no Polo de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9) *Relação dos cursos contemplados na Campanha Últimas Vagas: 

CURSOS 

Biblioteconomia - 3 anos 

Engenharia de Produção - BACHARELADO 

Gestão Ambiental 

Gestão Comercial 

Gestão da Tecnologia da Informação 

Gestão Financeira 

Gestão Hospitalar 

Gestão Pública 

Licenciatura em Ciências da Religião - NOVO 

Licenciatura Educação Física -  LIC. 

Licenciatura em Artes Visuais 

Licenciatura em Biologia 

Licenciatura em Geografia 

Licenciatura em História 

Licenciatura em Letras - Português/Espanhol  

Licenciatura em Letras - Português/Libras 

Licenciatura em Matemática 

Marketing 

Processos Gerenciais 

Psicopedagogia 

Serviço Social 

Serviços Jurídicos e Notariais 

Segurança Pública 

Segunda Licenciatura em Pedagogia p/ Lecionar - 1 ano 

Segunda Lic. em Português/Inglês (duração 1 ano) - plano 12 meses 

Segunda Lic. em História (duração 1 ano) - plano 12 meses 

 

Santos, março de 2023. 


