
 

 

 

 
 PROGRAMA URI VANTAGENS 

BENEFÍCIOS OFERTADOS POR MODALIDADE PARA O ANO DE 2021 - URI CAMPUS DE SANTIAGO 
 

             QUADRO 1 - MODALIDADE: ENQUADRAMENTO EM CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA  
 
DENOMINAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DOS 
BENEFICIÁRIOS (REGULARMENTE 
MATRICULADOS EM CURSOSD E 
GRADUAÇAÕ NA MODALIDAE 
PRESENCIAL) 

REQUISITOS 
CONDIÇÕES 
ACESSÓRIAS 

% DE DESCONTO 
S/ MENSALIDADE 

 
 
 
 
SUA 
CARACTERÍSTICA 
NOSSO 
INCENTIVO 

URI FAMÍLIA 
Segundo membro do mesmo grupo 
familiar 
 

Ter parentesco em primeiro grau de 
discente matriculado na URI Santiago 

 Pagamentos 
adimplentes 

5 % 

 
Demais membros, além do segundo, 
do mesmo grupo familiar. 

  10% 

URI 
FIDELIDADE 

Estudantes da Escola da URI Santiago 
com formação de Ensino Médio na 
Escola da URI Santiago 
 

Ter concluído o Ensino Médio na Escola 
da URI Santiago  

 Pagamentos 
Adimplentes 

10% 

URI 
QUALIFICAÇÃO 
CONTINUADA 

Egressos dos cursos de graduação 
concluídos na URI Santiago  
 

Formação anterior na URI  - Santiago 
 Pagamentos 

adimplentes 

30% 

Egresso dos cursos de graduação 
concluídos em outra IES  
 

Formação anterior em outra IES ou 
outras unidades da URI 

20% 

URI 
MELHOR 
IDADE 
QUALIFICADA 

Estudantes da URI Santiago com mais 
de 50 anos  

Ter 50 anos completos 
 

 Pagamentos 
adimplentes 

20% 

 
SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Ser servidor ativo ou da reserva das 
Forças Armadas, Bombeiros, Brigada 
Militar, Policia Civil ou SUSEPE. 
 
Estendido aos dependentes em 1º grau 
(filhos e cônjuge) 

Ser ingressante, no 1º semestre 
acadêmico do curso de Direito Noturno, 
pelo processo seletivo vestibular 2021/1 
ou por transferência  

 Pagamentos 
adimplentes 

15% 

 
 

  

Ser ingressante, no 1º semestre 
acadêmico dos cursos de graduação 
presencial da URI Santiago pelo 
processo seletivo vestibular 2021/1 ou 
por transferência. Exceto para os cursos 
de Direito Vespertino, Direito Noturno ou 

Ciências Ambientais.*   

 Pagamentos 
adimplentes 

5% 

*Este benefício pode ser acumulado com o desconto “Curso qualificado investimento reduzido.  



 

 

 

 
 
QUADRO 2 – MODALIDADE: ESTÍMULO A CURSOS ESPECÍFICOS 
 

 
DENOMINAÇÃO CURSO IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO REQUISITOS 

CONDIÇÕES 
ACESSÓRIAS 

% DE DESCONTO 
S/ MENSALIDADE 

 
PLANO RUBI Direito Vespertino 

Aluno regularmente matriculado neste 
curso e turno da URI Santiago 
 

 
 Pagamentos 

adimplentes 
30% 

 CURSO 
QUALIFICADO 
INVESTIMENTO 
REDUZIDO 
 
 
 

Administração 
Estudantes regularmente matriculados 
neste curso da URI Santiago 
 

Ser ingressante, no 1º 
semestre acadêmico do curso 
de Administração, pelo 
processo seletivo vestibular  
ou por transferência nos anos 
de 2020 e 2021 

 Pagamentos 
adimplentes 

20% 

Agronomia 
Estudantes regularmente matriculados 
neste curso da URI Santiago 

Ser ingressante, no 1º 
semestre acadêmico do curso 
de Agronomia, pelo processo 
seletivo vestibular ou por 
transferência nos anos de 
2020 e 2021. 

 Pagamentos 
adimplentes 

20% 

Arquitetura e Urbanismo 
Estudantes regularmente matriculados 
neste curso da URI Santiago 
 

Ser ingressante, no 1º 
semestre acadêmico do curso 
de Arquitetura e urbanismo, 
pelo processo seletivo 
vestibular ou por 
transferência, nos anos de 
2020 ou 2021. 

 Pagamentos 
adimplentes 

20% 

Ciências Ambientais 
Estudantes regularmente matriculados 
neste curso da URI Santiago 
 

Ser ingressante, no 1º 
semestre acadêmico do curso 
de ciências ambientais pelo 
processo seletivo vestibular 
ou por transferência nos anos 
de 2020 e 2021. 

 Pagamentos 
adimplentes 

35%  
 

Ciência da Computação 
Estudantes regularmente matriculados 
neste curso da URI Santiago 
 

Ser ingressante, no 1º 
semestre acadêmico do curso 
de ciência da computação 
pelo processo seletivo 
vestibular ou por transferência 
nos anos de 2020 ou 2021. 

 Pagamentos 
adimplentes 

20% 

Ciências Contábeis 
Estudantes regularmente matriculados 
neste curso da URI Santiago 
 

Ser ingressante, no 1º 
semestre acadêmico do curso 
de ciências contábeis, pelo 

 Pagamentos 
adimplentes 

20% 



 

 

 

processo seletivo vestibular  
ou por transferência nos anos 
de 2020 e 2021. 

Educação Física - Bacharelado  
Estudantes regularmente matriculados 
neste curso da URI Santiago 
 

Ser ingressante, no 1º 
semestre acadêmico do curso 
de educação física, pelo 
processo seletivo vestibular 
ou por transferência nos anos 
de 2020 e 2021. 

 Pagamentos 
adimplentes 

20% 

Enfermagem 
Estudantes regularmente matriculados 
neste curso da URI Santiago 
 

Ser ingressante, no 1º 
semestre acadêmico do curso 
de enfermagem, pelo 
processo seletivo vestibular 
ou por transferência nos anos 
de 2020 e 2021. 

 Pagamentos 
adimplentes 

20% 

Farmácia 
Estudantes regularmente matriculados 
neste curso da URI Santiago 
 

Ser ingressante em turmas 
iniciais  a partir de 2018. 

 Pagamentos 
adimplentes 

20% 

Psicologia 
Estudantes regularmente matriculados 
neste curso da URI Santiago 
 

Ser ingressante, no 1º 
semestre acadêmico do curso 
de psicologia, pelo processo 
seletivo vestibular ou por 
transferência nos anos de 
2020 e 2021. 

 Pagamentos 
adimplentes 

20% 

. 
 
 
 
 
 
  AUXÍLIO TRANSPORTE  

DENOMINAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO REQUISITOS CONDIÇÕES ACESSÓRIAS 
% DE DESCONTO 
S/ MENSALIDADE 

ENCURTANDO 

DISTÂNCIAS** 

Aluno regularmente matriculado em curso de 
graduação na modalidade presencial  da URI 
Santiago que não tenha residência em Santiago 

Ingressante a partir de 2018  Pagamentos adimplentes 

1% a cada 20km 
percorridos do 

município de origem 
até Santiago.  

**Este benefício pode ser acumulado com outro benefício do URI Vantagens.     
 
                 

 
 
 



 

 

 

ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 

DENOMINAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO REQUISITOS CONDIÇÕES ACESSÓRIAS 
% DE DESCONTO 
S/ MENSALIDADE 

QUALIDADE COM 
ECONOMIA 

Aluno regularmente matriculado em cursos de 
graduação da URI Santiago 

Pagamento antecipado dos encargos 
educacionais do semestre. 

 -- 

12% para 
antecipação da 
semestralidade 
pagamento em 

dezembro 
10% pagamento em 

janeiro 
8% pagamento em 

fevereiro 

 
  

 

 
PLANO SAFRA 
 

Forma de pagamento diferenciado para aqueles que possuem renda proveniente da atividade agropecuária.  
Dividir o valor do semestre em 6 vezes: pagamento da primeira mensalidade na matrícula e as demais mensalidades para final de maio, 

quando primeiro semestre e final de outubro quando segundo semestre.   
 
 
PROGRAMAS DE FINANCIMENTOS DA URI SANTIAGO: 
 
 

CREDIURI – O CREDIURI é um financiamento próprio da universidade e estará a disposição para contratação aos alunos regularmente 
matriculados e ingressantes.  

 

FIES (FINANCIAMENTO ESTUDANTIL) 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é um programa do Ministério da Educação - MEC destinado a financiar a 

graduação na educação superior. 

Quem pode concorrer? 

 



 

 

 

Podem concorrer ao financiamento os estudantes que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, 
sendo obrigatório que o aluno tenha participado do Enem em pelo menos uma edição, a partir de 2010 e obtido média igual ou superior a 450 

pontos e média igual ou superior a 400 pontos na redação. . 

Para outras informações ou para saber, passo a passo, como fazer sua inscrição, acesse o site fies.mec.gov.br 

 
 
PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BOLSAS DA URI SANTIAGO: 

PROUNI 

O Programa Universidade para Todos é um programa do Governo Federal do Brasil criado com o objetivo de conceder bolsas de estudo 
integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior. Ele foi 

instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. 

Quem pode concorrer? 
Podem concorrer as bolsas os estudantes que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, sendo 

obrigatório que o aluno tenha participado do Enem no ano de 2020 e obtido média igual ou superior a 450 pontos. 

O estudante deve ter concluído o ensino médio em escola pública ou em escola particular (de forma integral ou parcial) desde que comprove 

que foi bolsista integral. 

E comprovar uma renda per capta bruta mensal de no máximo 1,5 salários mínimos para bolsa integral e até 3 salários mínimos para bolsa 
parcial.  

A URI Santiago oferta bolsas Integrais para os seus cursos de graduação na modalidade presencial e EAD. 

Para saber mais, acesse o site portalprouni.mec.gov.br.    

 
 
 
 
 

http://fies.mec.gov.br/

