
POLÍTICA DE BENEFÍCIOS  

PROGRAMA VAMOS JUNTOS MULTIVIX 2020/2 

 

Entendendo se tratar de uma necessidade pública, o Grupo Multivix vem 
reforçar que seguiremos as medidas adotadas pelo governo seguindo as 
orientações do Ministério da Educação e Ministério da Saúde visando o bem-
estar e proteção do seu corpo discente, docente e colaboradores. 

Preocupada com o agravamento da crise que assola nossa sociedade, o Grupo 
Multivix vem reforçar que mantem disponível à comunidade acadêmica, uma 
célula de atendimento denominado Vamos Juntos Multivix, que foi reformulado 
para o semestre 2020/2, onde continuamos oferecendo ao aluno um pacote de 
medidas com o objetivo de atenuar o impacto financeiro sofrido nesse momento. 

As solicitações realizadas pelo aluno terão o prazo de 10 (dez) dias corridos, 
a partir da data de solicitação, para retorno e análise de todos os pedidos. 

Certos de que a situação logo se ajustará e teremos nossa convivência 
restabelecida, desejamos aos nossos alunos e colaboradores saúde e logo tudo 
passará. 

 

Canais de Comunicação: 

 

Multivix Cachoeiro: juntos.cachoeiro@multivix.edu.br 

Multivix Cariacica: juntos.cariacica@multivix.edu.br 

Multivix Castelo: juntos.castelo@multivix.edu.br 

Multivix Nova Venécia: juntos.novavenécia@multivix.edu.br 

Multivix São Mateus: juntos.saomateus@multivix.edu.br 

Multivix Serra Presencial: juntos.serra@multivix.edu.br 

Multivix Vila Velha: juntos.vilavelha@multivix.edu.br 

Multivix Vitória: juntos.vitoria@multivix.edu.br 

Multivix EAD: juntos.ead@multivix.edu.br 
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MEDIDAS DE APOIO AOS ALUNOS 

 

1.1 Boletos: O aluno Multivix poderá efetivar o pagamento do seu boleto referente 

às mensalidades vincendas enquanto durar o estado de pandemia, com isenção de 

juros e multa, em até 30 dias após o vencimento original. Os boletos atualizados estarão 

disponíveis no Portal Acadêmico e no App Multivix, assim como serão encaminhados 

para o e-mail do aluno ou seu responsável financeiro.  

 

1.2 Linhas de Crédito Estudantil: Os alunos Multivix contam com a oferta de 

opções de financiamento das suas mensalidades. Faça a simulação e consulte as 

condições nos Regulamentos dos Programas. 

 Pravaler: Financiamento sem juros, de 100% (cem por cento) das parcelas da 

semestralidade, para pagamento em 1,7 vezes o tempo do curso. O Programa 

está disponível para a Graduação Presencial, exceto para o curso de Medicina.  

 Faça Acontecer Sicoob: Financiamento de 100% (cem por cento) das parcelas 

da semestralidade, para pagamento no dobro do tempo do curso. O Programa 

está disponível para a Graduação Presencial, inclusive para o curso de Medicina 

e para alunos da Graduação EAD, dos polos Multivix do Estado do Espírito 

Santo. 

 Financiamento Medicina Santander: Programa de financiamento do Banco 

Santander, exclusivo para o curso de Medicina, com financiamento de 100% 

(cem por cento) das parcelas da semestralidade, para pagamento no dobro do 

tempo do curso. 

 

1.3 Parcelamento Multivix: Possibilidade de parcelamento das mensalidades 

vincendas enquanto durar o estado de pandemia, em parcelas futuras, desde que 

comprovada sua necessidade, de acordo com o valor negociado. O parcelamento será 

concedido ao aluno adimplente, sendo limitado a três mensalidades do semestre 

2020/2. Este benefício não poderá ser atribuído novamente ao aluno que ainda tiver 

parcelas de negociação referente às mensalidades do semestre de 2020/1. 

 

Valor Negociado Parcelamento 

Valor Negociado de até R$ 2.000,00 Parcelamento em até 06 vezes 

Valor Negociado de até R$ 4.000,00 Parcelamento em até 12 vezes 

Valor Negociado de até R$ 6.000,00 Parcelamento em até 18 vezes 

Valor Negociado acima R$ 6.000,00 Parcelamento em até 24 vezes 

Mensalidades de Medicina Parcelamento máximo em 08 vezes 



Mensalidades da Graduação EAD Parcelamento máximo em 12 vezes 

 

 

 

1.4 Acordos de parcelas vencidas: O aluno poderá negociar as mensalidades 

vencidas em 2020, em até 12 (doze) vezes, com acréscimo de honorários de cobrança, 

porém, isento de juros e multa. Para pagamento à vista, o aluno poderá negociar as 

mensalidades sem juros, multa e sem honorários de cobrança.  

Exemplo de Acordo Parcelado 

Valor líquido da mensalidade atual: R$ 600,00 

Parcelas em aberto: 04 (janeiro, fevereiro, março e abril) 

Valor negociado: R$ 2.640,00 

Valor da parcela do acordo para o aluno: 12x de R$ 220,00 
 

Exemplo de Acordo à Vista 

Valor líquido da mensalidade atual: R$ 600,00 

Parcelas em aberto: 04 (janeiro, fevereiro, março e abril) 

Valor negociado: R$ 2.400,00 

Valor da parcela do acordo para o aluno: 1x de R$ 2.400,00 
 

 

1.5 Pagamento Antecipado do semestre: A Multivix concederá desconto de 15% 

(quinze por cento) para pagamento antecipado e à vista, através do cartão de 

crédito/débito ou boleto bancário, da semestralidade de 2020/2. O benefício não poderá 

ser atribuído para a parcela de julho, para os alunos já contemplados com o desconto 

de 40% da repactuação. 

Exemplo de Antecipação de Parcelas 

Valor líquido da mensalidade atual: R$ 600,00 

Parcelas antecipadas: agosto a dezembro = R$ 3.000,00 

Desconto de 15%: R$ 450,00 

Valor da parcela do acordo para o aluno: R$ 2.550,00 

 

 

 

Exemplos de Parcelamentos 

Valor total negociado de R$ 2.000,00 = 06x de R$ 333,33 

Valor total negociado de R$ 4.000,00 = 12x de R$ 333,33 

Valor total negociado de R$ 6.000,00 = 18x de R$ 333,33 

Valor total negociado de R$ 8.000,00 = 24x de R$ 333,33 



1.6 Programa Cooperação Universitária: para cada matrícula que aluno Multivix 

indicar para o Processo Seletivo Multivix 2020/2, presencial ou EAD, será concedido um 

crédito de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada aluno matriculado na modalidade 

presencial e R$ 100,00 (cem reais) por indicado que realizar a sua matrícula na 

Graduação ou Pós EaD Multivix. O benefício será concedido após a matrícula e 

permanência do aluno indicado por no mínimo 03 (três) meses. Consulte as condições 

no regulamento do programa Cooperação Universitária. 

 

1.7 Seguro Educacional Multivix: A Multivix concederá carência de até 06 (seis) 

meses para o pagamento de até 02 parcelas, para o aluno ou seu responsável financeiro 

que comprovar perda do emprego a partir de 01/04/2020, por motivo de demissão 

involuntária, desde que esteja adimplente. Benefício limitado a 500 alunos, no Grupo 

Multivix, consulte as condições no regulamento do Seguro Educacional Multivix. 

 

1.8 Política de Transferência: A Multivix concederá ao aluno ingressante por 

transferência no semestre letivo 2020/2, desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor 

líquido da mensalidade, com validade durante 01 (um) ano e mais 30% (trinta por cento 

de desconto nas demais parcelas. Será concedido ainda, ao aluno que indicar amigos 

para ingressar por transferência na Multivix, crédito de R$ 200,00 (duzentos reais) para 

cada novo aluno matriculado na modalidade presencial e R$ 100,00 (cem reais) por 

indicado que realizar a sua matrícula na Graduação EaD Multivix. O benefício será 

concedido após a matrícula e permanência do aluno indicado por no mínimo 03 (três) 

meses. Consulte as condições no regulamento da campanha de Transferência 2020/2. 

 

1.9 Todos os benefícios mencionados na presente política não são cumulativos, 

exceto o desconto do Programa Indica Multivix: Cooperação Universitária.  

 

1.10 Retorno das atividades presenciais: o Grupo Multivix utilizou a portaria MEC 

nº 544 de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais 

por aulas remotas, enquanto durar a situação de pandemia por Covid-19. Sobre o 

retorno presencial das atividades acadêmicas, ressaltamos que até o momento 

(24/07/2020), não temos autorização do Governo do Estado do Espírito Santo para 

retornar e aguardamos o posicionamento e diretrizes dos órgãos de saúde, sendo que 

o protocolo de segurança para alunos, colaboradores e docentes tem sido construído 

de acordo com as normativas da Organização Mundial da Saúde/Ministério da Saúde.  

 

 

Vitória, 24 de julho de 2020. 

Grupo Multivix 


