
PROMOÇÃO ENEM SUA NOTA VALE BOLSA – NOVAS CONDIÇÕES - PROMOÇÃO ENCERRADA 

Garanta sua bolsa de estudos de 50% até a divulgação do resultado do Enem (ano 2020). – 

Desconto de 50% válido até a divulgação do resultado da nota do Enem 2020. – A bolsa de 50% 

será mantida desde a matrícula até a divulgação da nota Enem 2020, com previsão para março. 

Caso ocorra o atraso ou adiamento da prova por qualquer motivo, o desconto perdurará até a 

divulgação da nota. – Após a divulgação do resultado, o seu desconto será recalculado com base 

na sua nota do Enem 2020, conforme a tabela abaixo: *Quanto maior a sua nota na prova, maior 

será o desconto (descontos válidos para todas as mensalidades após a divulgação da nota ENEM 

2020): PONTUAÇÃO PARA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA, SEMIPRESENCIAL 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 21/12/2020 até 29/03/2021, 

somente para matrícula nos cursos de Graduação a distância, semipresencial e 

telepresencial. Apenas a inscrição não garante qualquer desconto. 

• A campanha promocional destina-se aos candidatos inscritos e que realizarão o 

Enem 2020. 

• O reajuste da bolsa se dará após a divulgação da nota Enem 2020 e os descontos 

serão aplicados no plano financeiro pelo período de todo o curso. 

• Caso não possua a nota Enem ou tenha reprovado, será obrigatório realizar o 

vestibular com aprovação para confirmar a matrícula, conforme determinação do 

MEC, para que não haja o cancelamento da matrícula. 

• Promoção NÃO cumulativa com os demais descontos, por exemplo: convênio 

empresa, oferta portador de diploma, desconto parentesco, desconto cursos 

simultâneos, PROUNI e desconto na 2ª graduação para egresso Uninter. 

• Serão automaticamente desclassificados os candidatos que não obtiverem nota 

igual ou superior a 200 (duzentos) na redação do ENEM. Nesse caso será obrigatório 

realizar o vestibular com aprovação para confirmar a matrícula e para que não haja o 

cancelamento. 

• A promoção é válida apenas para as inscrições efetuadas no 

• tipo de ingresso “Usar nota do Enem 2020”. 

• No ato do preenchimento da inscrição, o candidato deverá informar o número de 

registro do ENEM 2020. 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 não sendo possível estendê-la 

para novas opções de ingresso ou matrículas em outros cursos. 

• Caso não possua a nota Enem ou tenha reprovado, será obrigatório realizar o 

vestibular com aprovação para confirmar a matrícula, conforme determinação do 

MEC, para que não haja o cancelamento da matrícula. A prova de vestibular deverá 

ser realizada até 16/04 para que não haja o cancelamento da matrícula. Após a 

aprovação no vestibular, 

• o plano financeiro será adequado, com a exclusão do desconto promocional. 

• Caso a matrícula seja cancelada, nenhum valor será devolvido. 

• Descontos validos para todo o portfólio, COM EXCEÇÃO AOS CURSOS QUE POSSUEM 

LABORATÓRIOS PORTÁTEIS. 

Os cursos que possuem laboratórios portáteis, permanecerão com a política abaixo. 

PONTUAÇÃO PARA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL: 

PONTUAÇÃO DESCONTO 

Até 599 pontos Bolsa de 20% 

De 600 a 750 Bolsa de 25% 

De 751 a 900 Bolsa de 80% 

A partir de 901 Bolsa de 100% 

 

• Ambas as tabelas permanecerão com os descontos extensivos para participantes do 

ENEM de 2010 até 2020; 

• A bolsa de 100% é válida apenas para 1 (um) curso não sendo possrvel estendê-la 

para novas opções de ingresso ou matrículas em outros cursos. 


