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PREZADO(A) ALUNO(A),

Estamos cada vez mais próximos do início das nossas aulas do semestre 2020.2. Afinal, o
futuro não espera, e estamos trabalhando diariamente para que você possa concluir o seu
curso no tempo previsto. Em cenários como o que estamos vivendo, fica bastante
evidente a importância da pesquisa e da ciência, o que mais uma vez demonstra que só o
conhecimento é capaz de transformar o mundo.
Sempre pensando em você, o Grupo Tiradentes, mais uma vez, flexibiliza a política
financeira e estende os prazos para a campanha de rematrícula 2020.2.
Caso esteja em dia com as mensalidades, você pode renovar sua matrícula parcelando em
até cinco vezes no cartão de crédito ou boleto bancário e, garantindo, ainda, 10% de
desconto sobre o valor da matrícula até o dia 14/8*.
Mas, se por algum motivo você não conseguiu quitar todas as parcelas de 2020.1,
isentamos juros e multas, mantemos os descontos de assiduidade e antecipação e ainda
possibilitamos o parcelamento da dívida em cinco vezes no cartão de crédito ou boleto
bancário até o dia 14/8**
Desde já, reforço que as nossas aulas iniciam em 10/8 e estamos ansiosos para
reencontrar você!
Marcelo Adler
Vice-presidente Administrativo e Financeiro do Grupo Tiradentes

*Desconto de 10% sobre o valor da matrícula 2020.2 aplicado para alunos adimplentes. Consulte as
condições de parcelamento, isenção e/ou desconto em unit.br/regulamentos. Esta campanha é válida
para Graduação Presencial.
**Isenção válida para alunos inadimplentes que renovem a matrícula 2020.2. Consulte as condições de
parcelamento, isenção e/ou desconto em unit.br/regulamentos. Esta campanha é válida para Graduação
Presencial.
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