
Regulamento 
 
Candidatos aprovados e devidamente matriculados nos cursos de 
graduação presencial com início no primeiro semestre de 2021 
poderão usar a nota do Enem 2021 para a obtenção de descontos 
de até 100% nas mensalidades, conforme pontuação obtida no 
exame. 
 
Como a publicação do resultado do Enem 2021 está prevista para o 
dia 29 de março do ano corrente, a Unisanta aceitará o Boletim de 
Desempenho Individual do Enem, mesmo com o calouro já 
matriculado, para avaliação de possível desconto nas 
mensalidades. A data limite para apresentação do Boletim é dia 15 
de abril de 2021. 
 
Caso o calouro tenha direito a algum desconto pela pontuação, 
conforme tabela abaixo, o benefício será aplicado da seguinte 
forma: 
 
- Desconto proporcional aos pontos obtidos no Enem a ser aplicado 
de forma cumulativa sobre o valor das mensalidades da Promoção 
Calouro (nos meses de maio e junho de 2021), para pagamento na 
primeira data indicada no boleto bancário. 
- O benefício poderá ser renovado semestralmente, conforme 
desempenho acadêmico, com exceção das parcelas referentes à 
renovação do vínculo institucional (rematrícula em julho e janeiro). 
- Os descontos referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 
2021 serão lançados respectivamente nos meses de maio, junho e 
agosto de 2021, de forma retroativa e adicional ao desconto 
concedido pela promoção. 
 
As porcentagens de desconto levarão em conta a média aritmética 
das notas do Enem, incluindo a redação, sendo aplicadas sobre o 
valor bruto da mensalidade vigente e para pagamento na 
primeira data de vencimento do boleto da mensalidade.    
 
As faixas de pontuação são as seguintes: 
a) Média de 500 a 599 pontos - candidato à bolsa de até 57%, 
conforme o curso; 
b) Média de 600 a 699 pontos - candidato à bolsa de até 59%, 
conforme o curso; 
c) Média de 700 a 799 pontos – candidato à bolsa de até 62%, 
conforme o curso; 



d) Média de 800 a 899 pontos – candidato à bolsa de até 64%, 
conforme o curso; 
e) Média igual ou maior que 900 pontos - candidato à bolsa de 
100%* 
* Será concedida apenas uma bolsa de 100% durante todo o 
período em que vigorar o Vestibular 2021 ao candidato com maior 
pontuação dentro da margem estabelecida para essa porcentagem 
e que efetuar primeiro sua matrícula na Unisanta. 
 
Os interessados deverão apresentar o Boletim do Enem original no 
Centro de Atendimento Integrado da Unisanta, que fica na Rua 
Oswaldo Cruz, 300, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.  
 
As dúvidas não previstas neste Regulamento serão resolvidas pela 
Comissão de Vestibular do Processo Seletivo e Secretaria Geral da 
Unisanta. 


