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DELIBERAÇÃO CONSAD Nº 003/2018 

 

Altera a Deliberação Consad nº 

025/2017 que dispõe sobre a fixação 

dos valores das semestralidades dos 

cursos de Graduação presencial, em 

regime seriado semestral da 

Universidade de Taubaté, para o ano 

letivo de 2018, e dá outras 

providências. 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, na conformidade do Processo nº PRF-

556/2017, aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação: 

 

Art. 1º Fica alterado o inciso I do Artigo 9° da Deliberação nº 25/2017, que dispõe 

sobre a fixação dos valores das semestralidades dos cursos de Graduação presencial, em regime 

seriado semestral da Universidade de Taubaté, para o ano letivo de 2018, e dá outras 

providências, que passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 9º 

.... 

I - Institui o desconto de 20% no valor da semestralidade dos cursos de graduação 

presencial da Universidade de Taubaté para o primeiro semestre de 2018, quando o aluno 

estiver comprovadamente matriculado na instituição de origem e efetivar sua matrícula na 

Universidade de Taubaté no período de 26 de fevereiro a 12 de março de 2018, na seguinte 

conformidade: 

a) não se aplica ao aluno do curso de graduação presencial de Medicina; 

b) não se aplica ao aluno inadimplente e não é cumulativo a qualquer outro 

desconto, inclusive o desconto incentivo à adimplência. 

.... ” 
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Art. 2º Ficam ratificadas as demais disposições da Deliberação Consad nº 025/2017. 

 

Art. 3º A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

SALA DOS CONSELHOS CENTRAIS da Universidade de Taubaté, em sessão 

plenária ordinária de 22 de março de 2018. 

 

Prof. Dr. JOSÉ RUI CAMARGO 

Presidente 

 

Publicada pela SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS CENTRAIS da Universidade de 

Taubaté, em 23 de março de 2018. 

 

Alexandra Aparecida Lobato 

Secretária dos Órgãos Colegiados Centrais 


