
PROMOÇÃO ENEM SUA NOTA VALE BOLSA – PROMOÇÃO ENCERRADA 

Promoção Enem – Sua Nota Vale Bolsa Quanto maior a sua nota na prova, maior será o 
desconto (descontos válidos para todas as mensalidades e pagamento em dia, COM 
EXCEÇÃO AOS CURSOS QUE POSSUEM LABORATÓRIOS PORTÁTEIS, CURSOS DA ÁREA 
DE SAÚDE SEMIPRESENCIAL E CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO PRESENCIAL). 
PONTUAÇÃO PARA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA, SEMIPRESENCIAL, PRESENCIAL E AO 
VIVO TELEPRESENCIAL 

PONTUAÇÃO DESCONTO 

Até 550 pontos 
Bolsa de 45% (40% + 5% de 
pontualidade) 

De 551 a 600 
Bolsa de 50% (45% + 5% de 
pontualidade) 

De 601 a 650 
Bolsa de 55% (50% + 5% de 
pontualidade) 

De 651 a 900 
Bolsa de 60% (55% + 5% de 
pontualidade) 

Acima de 901 pontos Bolsa de 100% 

Condições da promoção: 

• Promoção válida para MATRÍCULAS realizadas a partir de 30/03/2021 a 
06/06/2022, somente para matrícula nos cursos de Graduação a distância, 
semipresencial, presencial e telepresencial. Apenas a inscrição não garante 
qualquer desconto. 

• A campanha promocional destina-se aos candidatos inscritos e que realizaram o 
Enem de 2010 a 2021. 

• Promoção cumulativa com o convênio empresa, desconto parentesco e desconto 
cursos simultâneos, exceto nas oportunidades 2ª graduação, PROUNI e 2ª 
graduação para egresso Uninter. 

• Serão automaticamente desclassificados os candidatos que não obtiverem nota 
igual ou superior a 200 (duzentos) na redação do ENEM. 

• No ato do preenchimento da inscrição, o candidato deverá informar o número de 
registro do ENEM. O candidato não comparecerá ao polo para a realização da 
prova, sua nota será a nota obtida na redação do Enem, atendendo a pontuação 
mínima de 20% para aprovação. Serão automaticamente desclassificados os 
candidatos que não obtiverem nota igual ou superior a 200 (duzentos) na redação 
do ENEM. 

• A bolsa de 100% é válida apenas para 1 (um) curso por CPF, não sendo possível 
estendê-la para novas opções de ingresso ou matrículas em outros cursos. No 
caso de transferência de curso, esta bolsa será cancelada, sem a possibilidade de 
ser utilizada em novos cursos. O novo curso será direcionado para o flight 
promocional vigente, da opção de ingresso vestibular on-line. 

• Não será permitida a troca do número do Enem e troca de tipo de ingresso, após a 
efetivação da matrícula. 



• Descontos validos para todo o portfólio, COM EXCEÇÃO AOS CURSOS QUE 
POSSUEM LABORATÓRIOS PORTÁTEIS, CURSOS DA ÁREA DE SAÚDE E CURSO DE 
BACHARELADO EM DIREITO. A informação se o curso possui laboratório portátil 
poderá ser verificada na página do curso. 

Para os cursos que possuem laboratórios portáteis (LPI), será aplicada a política abaixo 
e os descontos serão válidos para as 12 primeiras mensalidades e para pagamento em 
dia. PONTUAÇÃO PARA CURSOS COM LPI – GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 

PONTUAÇÃO DESCONTO 

Até 599 pontos Bolsa de 25% (20% + 5% de pontualidade) 

De 600 a 750 Bolsa de 30% (25% + 5% de pontualidade) 

De 751 a 900 Bolsa de 85% (80% + 5% de pontualidade) 

Acima de 901 pontos Bolsa de 100% 

A política abaixo será aplicada para os cursos da área de saúde. Os descontos serão 
válidos para todas as mensalidades e para pagamento em dia. PONTUAÇÃO PARA 
CURSOS DA ÁREA DE SAÚDE – GRADUAÇÃO SEMIPRESENCIAL 

PONTUAÇÃO DESCONTO 

Até 599 pontos Bolsa de 25% (20% + 5% de pontualidade) 

De 600 a 750 Bolsa de 30% (25% + 5% de pontualidade) 

De 751 a 900 Bolsa de 85% (80% + 5% de pontualidade) 

Acima de 901 pontos Bolsa de 100% 

Especificamente para o curso Bacharelado em Direito, será aplicada a política abaixo. Os 
descontos serão válidos para todas as mensalidades e para pagamento em dia. 
PONTUAÇÃO PARA CURSO BACHARELADO EM DIREITO – GRADUAÇÃO PRESENCIAL 

PONTUAÇÃO DESCONTO 

Até 599 pontos Bolsa de 35% (30% + 5% de pontualidade) 

De 600 a 750 Bolsa de 45% (40% + 5% de pontualidade) 

De 751 a 900 Bolsa de 55% (50% + 5% de pontualidade) 

Acima de 901 pontos Bolsa de 100% 

 


