PARA MAIORES INFORMAÇÕES UNINTER ACESSE O SITE
https://www.uninter.com

O convênio visa com que seus colaboradores e seus dependentes diretos (cônjuges e filhos) usufruam
do desconto de 10% em todas as mensalidades até o final do curso. O que é válido para todos os cursos
de graduação e pós-graduação.
Além dos 10% de desconto do convênio empresa, temos outra opção de desconto que funciona da
seguinte forma:
-BÔNUS AMIGO: O aluno que indicar alguém que venha estudar na UNINTER ganha R$ 50,00 de
desconto na mensalidade do mês pela indicação (Este não é um desconto cumulativo, porém, o aluno
pode acumular no mês até R$ 300,00 de desconto indicando 6 pessoas que se matriculem na UNINTER)
- Se caso o aluno indicar duas pessoas que venham estudar conosco, além dos R$ 100,00 de desconto
(R$ 50,00 por cada pessoa indicada), o aluno que indicou ganha também UM CURSO DE INGLÊS PELA
UNINTER IDIOMAS totalmente GRATUITO com duração de 02 anos, com professores nativos. Este curso
tem inclusive prova de nivelamento e certificação de conclusão, tendo a mesma validade que qualquer
outro curso de inglês.
- Para os alunos que cursarem qualquer um dos cursos de engenharias ou relações internacionais, os
alunos já ganham no ato da matrícula o curso de inglês sem custo algum.
- Para os alunos que optarem em cursar qualquer um dos cursos das áreas de engenharias
(ENGENHARIA ELÉTRICA; ENGENHARIA DA PRODUÇÃO E ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO) e também o
curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda ganham o My Lab (material utilizado para as aulas
práticas. Segue folder em anexo com o modelo dos kits);
- O material didático (Livros) é gratuito;
- A UNINTER oferece também um curso preparatório para o ENEM inteiramente gratuito. Basta
inscrever-se no site: ww.uninter.com/enem

Abaixo, segue os links das páginas dos nossos 03 polos, as quais convido a todos os associados para
curtirem e ficarem por dentro das novidades:

https://www.facebook.com/pap.uninteritajai
https://www.facebook.com/papuninternavegantes
https://www.facebook.com/papuninterbc/notifications

