
 
 

 

MUTIRÃO ESPECIAL DE REABERTURA E RENOVAÇÃO – UNIT AL E UNIT SE 

13/07 a 22/07/2016 

PROPOSTAS DE NEGOCIAÇÃO 

REABERTURA 

PARA PAGAMENTO À VISTA DESC. DE 100% NOS JUROS 

Nº DE PARCELAS EM ATRASO PLANO ESPECIAL 

1 parcela 

Até 3x no cartão, sem entrada e sem juros. 
ou 

 1+2 cheque (30% entrada + 70% p/ 30/60 dias) 
50% de desconto nos juros 

2 a 3 parcelas 

Até 5x no cartão, sem entrada e sem juros. 
ou 

 1+4 cheque (30% entrada + 70% p/ 30/60/90/120 dias) 
50% de desconto nos juros 

4 a 5 parcelas 

Até 6x no cartão, sem entrada e sem juros. 
ou 

 1+5 cheque (20% entrada + 80% p/ 30/60/90/120/150 dias) 
50% de desconto nos juros 

RENOVAÇÃO 

PARA PAGAMENTO À VISTA DESC. DE 50% NOS JUROS 

Nº DE PARCELAS EM ATRASO PLANO ESPECIAL 

1 parcela 
Até 3x no cartão, sem entrada e 50% de desconto nos juros. 

ou 
 1+2 cheque (30% entrada + 70% p/ 30/60 dias), sem desconto nos juros. 

2 a 3 parcelas 
Até 5x no cartão, sem entrada e 50% de desconto nos juros. 

ou 
 1+4 cheque (30% entrada + 70% p/ 30/60/90/120 dias), sem desconto nos juros. 

4 a 5 parcelas 
Até 6x no cartão, sem entrada e 50% de desconto nos juros. 

ou 
 1+5 cheque (20% entrada + 80% p/ 30/60/90/120/150 dias), sem desconto nos juros. 

Legenda:  

 Reabertura – Alunos evadidos até 2015.2. 

 Renovação – Alunos ativos em 2016.1. 

OBS:  
 

1) A presente proposta contempla as unidades da UNIT SE e UNIT AL.  
2) Conforme política de descontos vigente, os alunos em processo de reabertura de matrícula estão elegíveis a 

gratuidade da matrícula no primeiro semestre. 
3) A empresa parceira, JA Rezende, terá as mesmas condições para negociar durante o período do Mutirão de 

reabertura e utilizará como forma de recebimento o boleto bancário. O aluno que negociar diretamente com a JA 
Rezende também estará elegível a reabertura da matrícula. 
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