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DCE Delivery
Agora os serviços do DCE vão até você!
Nós levamos* até você ou você pode retirar no centro.
Saiba mais nas imagens ao lado.

Gestão

Como
funciona?
Você envia um e-mail para:
pedidosdcepucpcaldas@gmail.com
com as seguintes informações:
• Nome completo;
• RA;
• Curso;
• WhatsApp;
• Endereço completo;
• Documentos para impressão.
É imprescindível que todas as
informações estejam corretas.
O sistema só será válido para
associados ao DCE.

E a entrega?
Nós entregaremos na residência do associado caso seja
residente de bairros ao redor da Universidade às 12h e às 17h.
Caso o associado não resida próximo à Universidade, ele poderá
retirar seus pedidos no Gastrô Art (Rua Alagoas, 25 - Centro),
próximo ao Bretas, das 8h30 às 15h30 e das 18h às 21h.
Independente de morar nos arredores da Universidade,
você pode optar por retirar no centro.
Todos os associados que optarem por retirar o pedido
no Gastrô Art serão notificados pelo WhatsApp.

Como enviar
seu arquivo
Para maior segurança, o arquivo deve ser enviado ao nosso
e-mail em formado PDF. Caso você precise xerocar algum
documento, recomendamos que utilize aplicativos gratuitos
da loja de aplicativos do seu celular que possuem
a função de scanner.
Na legenda desta publicação você encontra
alguns links com sugestões e dicas.

Comprove
sua filiação
no e-mail
Quando o associado faz a sua filiação com a Universidade,
leva um tempo até que nós recebamos a lista atualizada,
com os novos filiados e os novos desfiliados.
Dessa forma, para adiantar o processo do DCE Delivery,
pedimos que, no primeiro e-mail, envie junto o boleto contendo
a taxa do DCE para que possamos atualizar o nosso sistema.
Contamos com a sua compreensão.

Encadernação
Papelaria e
Plotter
Encadernações, produtos da papelaria
e impressões na Plotter também
podem estar entre seus pedidos. Você
pode conferir a nossa lista completa
de produtos e preços fazendo uma
solicitação no nosso WhatsApp:
(35) 9 8864-6245.
Esse tipo de serviço também é
válido para não associados.

Aproveite
a Papelaria

Preços especiais para associados (em vermelho) e não associados. Para acesso a todos
os produtos disponíveis, entre em contato pelo WhatsApp (35) 9 8864-6245.

Caneta Fine Plus 0.4
Jocar Office
R$3 - R$5

Marca Texto
Jocar Office
R$2,5 - R$3,5

Marca Texto Pastel
Faber Castell
R$3 - R$4

Borracha
Mercur
R$2 - R$3

Fine Pen 0.4 Pastel
Faber Castell
R$5 - R$6

Lápis Grafite
Leo&Leo
R$1 - R$2

Almaço
Jandaia
R$0,25 - R$0,5

Caneta Esf. 1.0
Cis Scrit
R$1 - R$2

Fita Corretiva
Jocar Office
R$3,5 - R4,5

Lapiseira 0.5 e 0.7
Maripel
R$5 - R$7

Como estão
minhas cotas?
Caso você tenha feito sua filiação recentemente (a partir de
agosto de 2020) você tem direito a 100 cotas de impressão.
Caso você seja filiado desde o semestre passado, suas cotas
acumularam devido à suspensão das aulas, portanto você tem
cotas dobradas até o final do ano letivo, ou seja, 200 COTAS de
impressão por mês até novembro.
Se você preferir não utilizar as cotas, elas continuam
acumulando até que o regime presencial volte a valer.
Cada impressão que ultrapasse o limite, independente
da sua filiação, tem o valor extra de R$0,10.

Atenção!
As cotas do DCE devem ser utilizadas apenas para impressão
com conteúdo. Não é permitido a retirada de folhas em branco.

Clube de
Benefícios
Para você que é associado, mas devido à pandemia não está
morando em Poços de Caldas, fique ligado(a).
Estamos criando o Clube de Benefícios DCE que vai ser uma
excelente opção para o uso das vantagens em sua cidade.
*Disponível em breve nas principais cidades da região.
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