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QUADRO I – PROMOÇÃO ENEM – SUA NOTA VALE BOLSA – GRADUAÇÃO PRESENCIAL 
 
Quanto maior a sua nota na Redação do ENEM, maior o seu desconto.  
 
Esta campanha promocional está mantida e destina-se exclusivamente aos candidatos inscritos nos PROCESSOS 
SELETIVOS/EDITAIS: 
 

PROCESSO SELETIVO PRESENCIAL INVERNO 2020_REGIME SEMESTRAL/Edital Nº 42/2020[4] 

PROCESSO SELETIVO PRESENCIAL SETEMBRO 2020_REGIME QUADRIMESTRAL/Edital Nº 64/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mais informações consulte o Regulamento da PROMOÇÃO ENEM – SUA NOTA VALE BOLSA no site oficial uninter.com/regulamentos.  

  

PROMOÇÃO ENEM – SUA NOTA VALE BOLSA 

Condições[3] Pontuação[2] Descontos 

 Promoção válida somente candidatos que realizaram o Enem em 2017, 2018 
e 2019[1]; 

 Isenção da taxa de matrícula (1ª mensalidade); 
 Válida para as primeiras 12 mensalidades; 
 Promoção NÃO cumulativa com as demais promoções vigentes, ex.:  

convênio empresa, oferta portador de diploma, egressos, desconto 
parentesco, desconto cursos simultâneos, entre outros. 

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% 

[1] No ato do preenchimento da inscrição, o candidato deverá informar o número de registro do ENEM, atendendo à pontuação mínima de 
20% para aprovação. 
[2] Serão automaticamente desclassificados os candidatos que NÃO obtiveram nota igual ou superior a 200 (duzentos) na Redação do ENEM; 
[3] Após a efetivação da matrícula: NÃO é possível a edição da ficha de inscrição para alteração da forma de ingresso VESTIBULAR 
AGENDADO para SOMENTE ENEM, bem como, para alteração do ano da inscrição do ENEM. É de responsabilidade do candidato no ato da 
inscrição optar pelo ano do ENEM que teve melhor desempenho; 
[4] Exceto Bacharelado em Direito. 
A promoção não é válida para matrículas em datas que antecedam ou excedam a vigência, ou em situações que a matrícula tenha sido 
CANCELADA com o objetivo de efetivar nova matrícula no mesmo Processo Seletivo para contemplar a promoção. 

https://www.uninter.com/regulamentos/

