
CAMPANHA “ENEM PREMIADO 2020”  

UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA, POLO RIO DE JANEIRO - CENTRO 

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 9 - 2° ANDAR. CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ  

 

O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA - RJ-

CENTRO está promovendo a campanha “ENEM Premiado 2020” para os candidatos 

que se inscreverem no processo seletivo e realizarem a matrícula neste Polo. Seguem 

as condições para participação na campanha. 

 

1. DO PRAZO E DA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DA CAMPANHA  

1.1. A campanha “ENEM Premiado 2020” será realizada exclusivamente no Polo Rio de 

Janeiro - Centro, através da url: 

https://www.unip.br/Ead/processoseletivo/inscrevase/polos/RIODEJANEIROCENTRO, 

e terá início em 22 de janeiro de 2020, às 00:00h e término em 31 de janeiro de 2020, 

às 17:00h. É composta pelas etapas descritas a seguir. 

 

2. DA CAMPANHA E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta campanha todas as pessoas físicas que, no período da 

promoção (item 1.1.), realizarem o cadastro no site da promotora e atenderem às 

condições de participação estabelecidas neste regulamento.  

2.1.1. Os menores de idade poderão participar desta campanha somente se estiverem 

devidamente assistidos e/ou representados por seu(s) responsável(eis) e preencherem 

os requisitos legais para ingresso na universidade, isto é, apresentarem no Polo um 

documento legal que comprove a conclusão do ensino médio.  

2.1.2. Para se inscrever nesta campanha e concorrer a uma bolsa de 100% e aos 

descontos descritos nos itens 3.2. e 3.3., o interessado deverá acessar o site da 

promotora, através da url 

https://www.unip.br/Ead/processoseletivo/inscrevase/polos/RIODEJANEIROCENTRO, 

finalizar sua  inscrição no processo seletivo, indicando que deseja utilizar a nota do 

ENEM. 

2.1.3. Após confirmada a inscrição, o candidato deverá comparecer ao Polo de Apoio 

Presencial RJ-Centro, no dia e horário escolhidos no ato da inscrição e em posse do 

comprovante da pontuação do ENEM, para realizar a matrícula. 

2.1.4. Os candidatos que se inscreverem na campanha “ENEM Premiado 2020” 

obedecendo aos critérios estabelecidos no item 1.1. e 2.1.3. concorrerão à concessão 

https://www.unip.br/Ead/processoseletivo/inscrevase/polos/RIODEJANEIROCENTRO
https://www.unip.br/Ead/processoseletivo/inscrevase/polos/RIODEJANEIROCENTRO


de uma bolsa de 100% ao primeiro colocado e descontos de 50% ou 30% para os 

demais candidatos que preencherem os requisitos expostos nos itens 3.2. e 3.3.. 

Parágrafo único: Tanto a bolsa de 100% quanto os descontos aplicados no ato da 

matrícula, sejam de 30% ou de 50%, serão válidos por todo curso escolhido pelo 

candidato. 

2.2. O fornecimento de informações falsas ou incorretas no cadastro implicará na 

desclassificação automática do participante. 

2.3. Só será aceita uma inscrição por CPF. Caso o candidato não consiga comparecer 

no dia e horário agendado, poderá solicitar através do telefone (21) 2022-9135 um novo 

dia e horário, dentro do período da promoção. 

 

3. DO RESULTADO 

3.1. O resultado da campanha “ENEM Premiado 2020” será disponibilizado no dia 

03/02/2020 por meio de listagem afixada no mural do Polo RJ-Centro, pelo telefone (21) 

2220-9135 e pelo site https://www.uniprj.com.br/. 

3.2. O candidato que obtiver a maior nota comprovada no ENEM de 2019 no final da 

apuração será beneficiado com uma bolsa de 100%. Caso dois ou mais participantes 

tenham alcançado a mesma média, será contemplado com a bolsa de 100% o candidato 

com maior pontuação na redação. Os outros participantes que alcançarem a segunda e 

terceira maior pontuação serão contemplados com desconto de 50%. O critério de 

desempate, caso haja, será a maior pontuação da nota da redação. Aos demais 

participantes, serão concedidas bolsas de 30% durante todo curso. A média será 

calculada somando-se todas as notas das 4 áreas avaliadas pelo ENEM e mais a nota 

da redação. 

3.2.1. Os candidatos só poderão concorrer às bolsas de 100% e  50% se já tiverem 

realizado a matrícula no Polo RJ-Centro.  

3.2.2. O candidato premiado com a bolsa de 100% deverá realizar apenas o pagamento 

da taxa matrícula (R$ 60,00) para que sua matrícula seja efetivada.  

3.3. Os demais candidatos que serão beneficiados com 50% e 30% de desconto nas 

mensalidades do curso deverão realizar o pagamento da taxa matrícula (R$ 60,00) para 

que sua matrícula seja efetivada e a mensalidade de fevereiro (R$149,00). O desconto 

só será aplicado para o mês de março até o fim do curso. 

3.4.1. A bolsa de 100% e os descontos descritos neste regulamento (50% e 30%) serão 

válidos durante todo o curso para o qual o candidato se inscreveu, excetuando os cursos 

listados no item 3.4.2.. 

Parágrafo único: Em caso de evasão ou cancelamento de matrícula, o aluno perderá 

direito à bolsa concedida, seja ela de 100%, 50% ou 30%.  

https://www.uniprj.com.br/


3.4.2. Não será aplicado nenhum tipo de desconto aos seguintes cursos: Sociologia 

(licenciatura), Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Turismo e 

Segurança da Informação, uma vez que estes cursos já possuem valor promocional.  

3.5. Os descontos aplicados nesta campanha não serão cumulativos com os descontos 

oferecidos em outra(s) campanha(s) promovida(s) pelo Polo RJ-Centro.  

 

Rio de janeiro, 22 de janeiro de 2020. 

 

____________________________________________________ 

Coordenadora 

Marcia Regina Mattos da Silva 

 


