
 

 

INGRESSO COM A NOTA DO ENEM 

CAMPANHA DE DESCONTO PROGRESSIVO 

[Semestre Letivo 2022.1] 

 

R E G U L A M E N T O 

  

1. DA DEFINIÇÃO 

1.1. Trata-se de uma Campanha de Desconto Progressivo que consiste na concessão 

de incentivo, por meio de desconto nas mensalidades dos cursos presenciais de 

graduação da Faculdade CESREI, para ingressantes no semestre letivo 2022.1, de 

acordo com a pontuação alcançada pelo aluno no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). 

 1.2. Estão aptos a essa campanha os estudantes que ingressarem, exclusivamente, 

no semestre letivo 2022.1, via processo seletivo ENEM. 

 1.3. Matrículas realizadas em outros processos seletivos não tornarão o estudante 

elegível à participação dessa campanha. 

 1.4. Também não são elegíveis a essa ação os estudantes ingressantes em períodos 

letivos diferentes de 2022.1, independentemente do processo seletivo de ingresso. 

 1.5. Para ter direito ao desconto da política em questão, o aluno deverá cumprir 

todos os requisitos de ingresso do respectivo processo seletivo no ato da matrícula, 

conforme determina o Edital de ingresso. 

 1.6. Essa campanha compreende a concessão de desconto progressivo no valor das 

mensalidades no semestre letivo 2022.1, excluído o candidato que tenha zerado a 

prova de Redação. A pontuação do estudante será obtida através do cálculo da média 

aritmética simples.* 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

(*) Soma das notas das provas das áreas de conhecimento (Ciências da Natureza e suas Tecnologias + 
Ciências Humanas e suas Tecnologias + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias + Matemática e suas 
Tecnologias) + a Redação = resultado dividido por 5 (cinco), em observância à tabela acima. 
 

1.7. O valor do desconto não será aplicado sobre juros, multas, pagamentos em 

atraso ou quaisquer outros encargos. 

1.8. O aluno que não efetuar o pagamento na data acertada não fará jus ao 

desconto previsto nessa campanha. 

1.9. O desconto também não se aplica ao estudante que goza de outros benefícios, 

a exemplo de descontos decorrentes de convênios; bolsas de monitoria e/ou 

projetos de pesquisa e extensão; financiamentos (FIES, Pravaler, Fundacred); 

bolsas de estudo (ProUni, Probem, EduCesrei, Educa+ Brasil, QueroBolsa) e demais 

benefícios financeiros. 

 



 

 

2. DA VIGÊNCIA E MANUTENÇÃO DA BOLSA 

2.1. É preciso reiterar que o desconto referente a essa promoção será concedido, 

exclusivamente, aos estudantes ingressantes no semestre letivo 2022.1.  

2.2. Ao requerer trancamento, cancelamento, desistência ou outro meio de 

evasão da CESREI, o aluno perderá, automaticamente, o incentivo concedido. 

2.3. O desconto ofertado é individual e intransferível, não podendo ser convertido 

em bens ou dinheiro, substituído ou cedido a terceiros, condicionado à 

pontualidade do pagamento da mensalidade no mês vigente.        

2.4. Os casos omissos serão avaliados pela CESREI, e deverão ser realizados no 

portal acadêmico do aluno, via requerimento, ou presencialmente, na 

coordenação acadêmica da instituição. 

2.5. A Campanha de Desconto Progressivo Nota do ENEM da Faculdade CESREI 

passa a vigorar a partir da data de sua publicação. 

 

C. Grande (PB), novembro de 2021 

Faculdade CESREI 

 


