
 

                

TERMO ADITIVO AO EDITAL UNIT Nº 12 DE 15 DE SETEMBRO DE 2017  

REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2018/1  

A Reitoria do Centro Universitário Tiradentes - Unit, considerando a Legislação em vigor, com base na Lei 9.394/96, de 20/12/1996, 

nas disposições regimentais, vem aditar o EDITAL UNIT Nº 12 de 15 de Setembro de 2017, para alterar o item 2. DOS CURSOS 

E VAGAS, atualizando o valor das mensalidades estabelecidas para o ano 2018, e o prazo para pedido de revisão do gabarito, 

item 5.2, conforme abaixo: 

CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO - CURSO, CÓDIGO, TURNO E VAGAS 
 

CAMPUS AMÉLIA MARIA UCHÔA 

AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5017 – BAIRRO CRUZ DAS ALMAS – MACEIÓ/AL 

TURNO CURSO CÓDIGO MODALIDADE VAGAS 
DURAÇÃO 

(ANO) 

MENSALIDADE 

EM 2018 

MENSALIDADE COM 

DESCONTO DE 10% 

MENSALIDADE COM 

DESCONTO DE 5% 

Integral Medicina 648 Bacharelado 70 6,0 R$ 7.290,00 R$ 6.561,00      R$ 6.925,50 

 (*) Desconto de 10% sobre o valor da parcela para os pagamentos efetuados até o dia 15 do mês de vencimento, com exceção da 1ª mensalidade de cada semestre, nas 

quais não incidirá o presente desconto. Após esta data e até o dia 22 do mês de vencimento, o desconto será de 5% sobre o valor da parcela. 

Após esta data e até o dia de vencimento não será concedido este desconto. Após o vencimento incidirão multa e juros. 

Aplicável somente aos cursos de graduação presencial. Os alunos que possuem crédito Universitário não terão direito a este desconto. Estes alunos deverão fazer a opção entre 
o desconto e o benefício. 

O presente desconto somente é aplicável se o aluno estiver adimplente com todas as mensalidades anteriores. 

 
Caberá pedido de revisão do gabarito de respostas das provas do Concurso Vestibular Medicina 2018.1, devidamente justificado, 

mediante requerimento protocolado junto à Compese/Unit, até às 12h do dia 16/11/2017. Esse pedido será analisado por uma 

banca de revisão designada pela Compese. 

 

O estabelecido neste aditivo não altera o Edital original, atualizando-se os itens 2 e 5.2, e permanecendo válidas todas as informações 

que não sejam incompatíveis com o presente instrumento. 

 

Maceió, 23 de Outubro de 2017. 

 
 

Dario Arcanjo de Santana 

Reitor da Unit 


