Diante dos últimos acontecimentos, em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus,
e das determinações de isolamento social recomendadas pelo Poder Público, o Grupo
Tiradentes reforça seu compromisso com você e com a sociedade, levando conhecimento
de modo excepcional e transitório, com aulas ao vivo, em que você encontra seu
professor e seus colegas em um ambiente virtual restrito.
Com ética e transparência, temos mantido contato direto e constante contigo, reforçando
a importância da manutenção das nossas atividades para que realize seu sonho no tempo
adequado, cumprindo todas as obrigações contratuais e seguindo as normativas do
Ministério da Educação. Assim que permitido pelos Poderes Públicos, nossas aulas
presenciais serão devidamente retomadas, com a reposição de aulas práticas, estágios e
internatos.
Os efeitos econômicos da crise sanitária sob as famílias de nossos alunos não foram e não
serão despercebidos e nesse sentido, elaboramos políticas financeiras de atendimento
individual ao aluno que se encontra em difícil situação financeira, podendo ser verificadas
e negociadas por um amplo canal de acesso.
Adicionalmente, na busca incessante em atender aos anseios dos nossos alunos do Unit
Idiomas, estruturamos mais uma possibilidade que permite o parcelamento das
mensalidades e minimiza impactos financeiros:

Clique na imagem para expandir

Simulação meramente ilustrativa de uma mensalidade no valor de R$ 200,00:

Perceba que o plano de pagamento proposto já promove um impacto imediato e dissolve
as mensalidades ao longo do tempo, facilitando a quitação da mensalidade e garantindo a
realização de seu sonho no tempo adequado.

Como funciona o plano?
1. Mensalidade de abril: pode ser paga no cartão em até 4 vezes (abril, maio,
junho e julho).

2. Mensalidade de maio: poderá ser paga no cartão ou boleto em até 4 vezes
(maio, junho, julho e agosto).
3. Mensalidade de junho: poderá ser paga no cartão ou boleto em até 4 vezes
(junho, julho, agosto e setembro).
4. Mensalidade de julho: poderá ser contratada em julho (ou antecipadamente) e
quitada 50% em agosto e 50% em setembro.
Demais mensalidades referentes ao ano de 2020: seguirão um plano de pagamento
para que não seja ultrapassado 100% do valor da mensalidade a ser paga em um mês
até a conclusão do plano de parcelamento de 2020, considerando os requisitos
estabelecidos em regulamento próprio disponível para você no site de regulamentos.
Clique aqui.

Como aderir ao plano?
É fácil, rápido e está a um clique, pois construímos um tutorial que irá ajudar:

CLIQUE AQUI E ACESSE O TUTORIAL

Prezando pela qualidade dos nossos serviços, toda a nossa estrutura de apoio acadêmico
sempre disponibilizada segue integralmente apta a atender a você, a exemplo do
Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros (DAAF), que, por meio do Magister,
WhatsApp, contatos telefônicos e e-mail, tem ofertado todos os serviços regularmente.
Vale destacar a virtualização de serviços essenciais aos nossos alunos, como o Núcleo de
Apoio Pedagógico e Psicossocial (NAPPS), em que dispomos de um time preparado para
auxiliá-los com psicólogos que realizam atendimentos individuais para o desenvolvimento
de suas habilidades; psicopedagogos que contribuem diretamente com a adaptação à
rotina de estudos, para o desenvolvimento de hábitos mais produtivos; e assistentes
sociais que facilitam a inclusão de pessoas com necessidades educacionais ou com
deficiência.
Os atendimentos do Tiradentes Carreiras estão virtualizados a fim de capacitar os nossos
alunos e egressos para participarem, mais preparados, de processos seletivos oferecidos
pelo mercado de trabalho. Serviços, como orientações profissionais voltadas para a
Empregabilidade e o acompanhamento integral de psicólogos e analistas de carreira,
estão disponíveis pelo Google for Education.
Cabe lembrar ainda que levamos até o aluno, por meio da biblioteca digital, as principais
bases científicas do mundo, com atualização constante e um vasto acervo de e-books.
Além da disponibilização de laboratórios virtuais em que os alunos podem simular
experimentos, entender as dinâmicas e os processos, e o professor pode explorar as aulas
teóricas com novos instrumentos para que, quando retomadas as atividades práticas
presenciais, o aluno esteja ambientado.
Sem contar que nossos alunos e colaboradores têm acesso exclusivo à parceria que
firmamos com a maior operadora de telefonia móvel do país, a Vivo, para possibilitar a
ampliação do pacote de dados em 5 GB por mês, ao longo de 12 meses.
Reiteramos nosso compromisso com os nossos alunos, garantindo a transparência em
todo esse processo, por meio de uma comunicação efetiva e atualização das ações em:
www.grupotiradentes.com/saibamais, além da criação de soluções acadêmicas, que já são
referências nacionais, e financeiras, que superam as limitações impostas pelo novo
coronavírus. Afinal, com as aulas ao vivo, além de manter o ritmo das aulas, provendo o

cumprimento do programa das disciplinas, proporcionamos ainda o desenvolvimento de
competências digitais.
A vida acadêmica voltou a pulsar como sempre aconteceu, da forma mais segura possível,
diante desse momento de crise sanitária mundial, resguardando a saúde e integridade
física dos nossos alunos e colaboradores.
Poder retomar os estudos, especialmente diante deste momento de isolamento social é
uma oportunidade que possibilita inspirar as pessoas a ampliar seus horizontes, já que
somente a educação poderá transformar o mundo! O Grupo Tiradentes tem o orgulho de
poder inspirar pessoas a ampliar horizontes.
Atenciosamente,
Marcelo Adler
Vice-presidente Administrativo e Financeiro
Grupo Tiradentes
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