DESCONTOS CONCEDIDOS NA UNIVERSIDADE DE GURUPI - UNIRG
I – Desconto de Pontualidade (8%) é aplicado automaticamente nas mensalidades e
matrículas cujos pagamentos ocorram até o vencimento do boleto. (Disponível para todos
os acadêmicos).
II – Desconto Família (2,5%) é concedido a irmãos, pais e filhos e cônjuges que estejam
matriculados e cursando os cursos de graduação da UNIRG (o Desconto Família somente
é cumulativo com o Desconto de Pontualidade em “forma cascata”).

 É aplicado apenas nas mensalidades;
 Deve ser renovado semestralmente, após a realização (e pagamento) da
matrícula;
 A solicitação é feita via requerimento no sistema SEI: secretaria on-line/desconto
família;
 Após a realização do requerimento, a tesouraria fará o cadastro do desconto no
sistema SEI, que constará nos boletos até o final do semestre. O aluno deverá
aguardar a resposta do requerimento E CONFERIR NO SEI se o desconto já foi
cadastrado.
III – Desconto Município (30%) é concedido aos servidores da UNIRG e servidores do
munícipio de Gurupi, aos seus filhos e cônjuges que estiverem matriculados em curso de
graduação (o Desconto Município não acumula com outro tipo de desconto).





Deve ser renovado semestralmente, após a realização da matrícula, através
do e-mail: <descontomunicipio@unirg.edu.br>, ou presencialmente na
Tesouraria - Campus I ou II, apresentando a cópia dos documentos exigidos
para cada caso. Veja a relação em: <documentos desconto município>;
O acadêmico tem direito ao desconto na matrícula e mensalidades.

IV – Para o pagamento antecipado do semestre, o acadêmico não disporá de nenhum
desconto além dos descritos acima. Caso queira antecipar o pagamento deverá solicitar a
liberação dos boletos (registros) à Tesouraria.

CONTATO TESOURARIA:
Telefones: (63) 3612-7643 / 7524 / 7616
WhatsApp: (63) 3612-7616
E-mail’s: tesouraria@unirg.edu.br, descontomunicipio@unirg.edu.br,
negociacao@unirg.edu.br, crediunirg@unirg.edu.br, fies@unir.edu.br
Horário de atendimento:
CAMPUS I: das 08h às 12h – 14h às 18h
CAMPUS II: das 08h às 12h – 14h às 20h

