Olá,
Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Estamos cada vez mais
próximos do início das aulas do segundo semestre e notamos que você ainda não efetuou
sua matrícula. Já viu que temos uma série de novidades para você?
1 - Melhoramos o processo de renovação da sua matrícula. Clique aqui e acesse o
tutorial. Agora ficou muito mais fácil e rápido.

QUERO ACESSAR O TUTORIAL

2 - Atendendo aos anseios de uma redução temporária nas mensalidades, trabalhamos
para uma maior eficiência operacional, buscando condições que nos permitam atender,
neste momento de sacrifícios, o pleito dos nossos alunos. O resultado desse trabalho
já pode ser visualizado no seu Magister. Sua mensalidade estará 10% menor,
estendendo a condição que disponibilizamos na renovação de matrícula para a
oferta 2020.2 vigente, enquanto ofertamos as disciplinas virtualizadas, sem que
qualquer outro benefício ou entrega sejam alterados.
3 - As nossas aulas do semestre 2020.2 iniciarão dia 17/8, reforçando o nosso
compromisso com você, com o seu sonho e lhe garantindo a qualidade que nos é
peculiar. Assim, acesse agora o seu Magister, faça a sua matrícula e aproveite para
aprender muito esse semestre.
Ah! Lembre-se! Como você é um aluno adimplente, já pode renovar sua matrícula
parcelando em até cinco vezes no cartão de crédito ou boleto bancário, garantindo todos
os nossos descontos e benefícios.
Atenção! Semestralmente, você ganha um seguro educacional gratuitamente, quando faz
sua matrícula na primeira etapa, que se encerra dia 17/8/2020. Este é um programa de
cobertura das mensalidades para que você tenha uma maior segurança e possa estudar
com mais tranquilidade. Consulte o regulamento.
Desejo a você um excelente semestre!
Conte conosco,

Marcelo Adler
Vice-presidente Administrativo e Financeiro do Grupo Tiradentes
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