
Convênios 
de 

Bolsas e Descontos



A Unifimes possui um Núcleo de Atendimento 

ao Aluno com a função de atender quem deseja 

realizar o sonho de fazer um curso superior mas 

não tem condições de arcar com todas as despesas. 

Para isso são ofertados alguns convênios de 

bolsas e diversos descontos. A seguir você terá 

mais informações sobre cada um deles.
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Bolsas

Bolsa de Monitoria

Essa bolsa é destinada aos alunos regulares de todos os cursos de 
graduação. Para concorrer a uma vaga na atividade de monitoria, o aluno 
deverá ter sido aprovado na disciplina objeto da monitoria, ter demonstrado 
aproveitamento relevante e habilidades perceptíveis para o ensino e para a 
instrução e estar em dia com as mensalidades. 

Bolsa de Serviços estudantis

Essa bolsa é destinada aos alunos regulares de todos os cursos de 
graduação. Ela é concedida pela instituição de acordo com as necessidades 
de cada departamento. Em contrapartida o acadêmico atuará como 
estagiário em algum departamento da instituição de acordo com as suas 
habilidades.  
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Bolsa de Pesquisa

O Programa PIBIC-UNIFIMES é voltado para os alunos de graduação 
que apresentam bom desempenho acadêmico e estejam vinculados aos 
projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação 
adequada desenvolvidos por professores da IES.

Bolsa de Extensão

O Programa de Extensão visa contribuir significativamente para o 
desenvolvimento social, científico, tecnológico e cultural do município de 
Mineiros-Goiás e região, para isso são lançados editais nos quais são 
selecionados bolsistas que ajudarão a desenvolver essas atividades. 
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Bolsa Cultural

Destinada a acadêmicos integrantes do Coral Unifimes. O acadêmico 
tem a oportunidade de aprender a cantar e ainda ganha desconto na sua 
mensalidade. Há também os acadêmicos que participam do projeto dando 
aulas de instrumentos musicais para a comunidade em geral. 

Bolsa Social

Essa bolsa é destinada aos alunos regulares durante o primeiro 
período letivo. Ela concede desconto de 50% nas mensalidades do primeiro 
semestre. 
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Bolsas da OVG

Bolsas cedidas pela Organização das Voluntárias de Goiás – OVG 

através de edital próprio. O percentual de desconto é definido pela própria 

instituição que além de considerar o critério socioeconômico, considera 

também o desempenho acadêmico do aluno para definição do valor do 

benefício. Conheça mais através do site: www.ovg.org.br.

Bolsas da Prefeitura de Mineiros – PROUMIN

Bolsas cedidas pela Prefeitura Municipal de Mineiros através do 

Programa Faculdade para todos os Mineirenses. Os critérios e valores de 

desconto são definidos pela Secretaria de Educação do Município. 
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Descontos

Pontualidade

Todos os acadêmicos que paguem suas mensalidades até o dia 08 
(oito) de cada mês tem direito a um desconto de  5% sob o valor a ser pago.

Portadores de diploma

Se você já possui uma graduação e deseja voltar a estudar, a 
Unifimes oferece  um desconto de 15% nas mensalidades.
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Familiar

A Unifimes também oferece desconto em caso de familiares 
estudando na instituição. O desconto será concedido desde que haja um dos 
seguintes graus de Parentesco: Irmãos, Pais, Filhos ou Cônjuge. 
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Atenção: 

• As bolsas não são cumulativas, devendo o acadêmico optar por aquela que achar mais vantajosa.

• O único desconto cumulativo é o de pontualidade.

• Todas as bolsas ofertadas pela instituição dependem de edital previamente publicado.

• Nem todos os convênios de bolsas estão disponíveis para todos os cursos, para mais informações procure a instituição.


