Ficou mais fácil
estudar na melhor Faculdade.
A nota de qualquer ENEM garante sua matrícula no CEST.
E com ela você ainda ganha desconto extra,
que vai se somar a outros descontos na matrícula.
Além desses descontos, as mensalidades do 1º semestre também
terão outros descontos (a 6ª mensalidade pode sair de graça).

Conheça aqui todos os descontos
extras que você pode ganhar.

Com a
qualidade CEST,
tá na cara que
você vai longe.

Venha para o CEST.
Estude com as menores mensalidades do mercado.
Os melhores cursos. O melhor conceito.
CEST. A sua melhor escolha.

Só o CEST tem
Qualidade comprovada pelo MEC
Compromisso e seriedade
20 anos de credibilidade na comunidade
Organização exemplar
Reconhecimento pelo mercado

Descontos extras cumulativos*

Você soma todos os descontos a que tem direito e reduz sua matrícula
e suas mensalidades do 1º semestre. Confira:

Descontos na matrícula
CONDIÇÕES

DESCONTOS

EXEMPLO DE DESCONTO

Uso da nota de qualquer ENEM

de 5% até 30%

Nota 605,3: 20%

Matrícula imediata

de 15% até 30%

Matrícula até 8/dez: 25%

Ingresso por convênio

10%

Convênio A: 10%
Soma dos descontos na matrícula:

55%

Descontos nas mensalidades do 1º semestre
CONDIÇÕES

DESCONTOS

5, 4 ou 3 mensalidades
pagas até o dia 8 de cada mês

de 20% até 100%
(na 6º mensalidade)

Pagamento em dia das
mensalidades até os dias 3 e 8

10% e 5%

Ingresso por convênio

10%

Soma dos descontos nas mensalidades do 1º semestre:
*Consulte Regulamento no site: cest.edu.br.

EXEMPLO DE DESCONTO
5 mensalidades até o dia 8:
grátis a 6ª mensalidade
Pagamento até o dia 3: 10%
Convênio B: 10%

20% + 6ª mensalidade grátis

Qualidade comprovada pelo MEC.
FISIOTERAPIA

ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO FINANCEIRA

ENFERMAGEM

DIREITO MATUTINO

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

NUTRIÇÃO

DIREITO NOTURNO

LOGÍSTICA

Mantenha a cidade limpa. Não jogue este impresso em via pública.

*Consulte Regulamento no site: cest.edu.br.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Mais descontos*
INDIQUE AMIGOS
Matricule-se e indique amigos para também estudar no CEST: você pode ganhar
de 10% a 100% de desconto em todas as mensalidades do curso inteiro.
GRADUADOS E TRANSFERÊNCIA EXTERNA
O CEST também oferece descontos especiais para Transferência Externa (20% a 30%)
e Vaga para Graduado (20% a 50%).

Seu futuro, nosso compromisso.

cest.edu.br
3213-8008

