REGULAMENTO
PROMOÇÃO “DESCONTOS EXTRAS 1º/2018”
Aprovado pela Portaria nº 046/2017/DG/CEST
1.

Os Descontos Extras que fazem parte da Promoção “Descontos Extras 1º/2018” serão
válidos e aplicados apenas com referência ao 1º Semestre Letivo de 2018.

2.

A Promoção “Descontos Extras 1º/2018” destina-se exclusivamente aos alunos
Ingressantes no CEST para cursar o 1º Semestre Letivo de 2018, tanto sob a forma
de “Vestibular Agendado” ou “Com a Nota do ENEM”, como também por
“Transferência Externa” ou “Vaga de Graduado”, além daqueles alunos na situação
de “Abandono” ou de “Matrícula Trancada” que reingressem e voltem a se
matricular no CEST.

3.

Não são incluídos nesta Promoção os alunos do PROUNI, pelo fato de já receberem
Bolsa Integral, bem como os alunos com FIES, por já contarem com financiamento.

4.

Todos os descontos serão calculados a partir do valor normal da mensalidade (valor
“cheio”), isto é, valor antes de receber o desconto de adimplência ou qualquer outro
desconto.

5.

Os Descontos Extras 1º/2018 a que o aluno tenha direito são cumulativos, somandose entre si e ainda com todos os outros descontos abrangidos pela Política de
Descontos e Promoções do CEST.

6.

Os Descontos Extras 1º/2018 serão aplicados de acordo com os seguintes critérios e
condições:
6.1

Desconto na Matrícula, válido para todos os alunos abrangidos pela Promoção,
quando:
Efetivada até 8 de Novembro/2017: 20% + 10% pela Adimplência
Efetivada até 8 de Dezembro/2017: 15% + 10% pela Adimplência
Efetivada até 8 de Março/2018: 10% + 10% pela Adimplência
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6.2

A Matrícula poderá ser paga por Boleto/Cartão de Débito/Crédito (1x) ou, no
caso de ser paga com Cartão de Crédito em 3x sem juros, o desconto pela
Adimplência passará a ser apenas de 5%.

6.3

Desconto adicional na Matrícula para os Ingressantes por meio da Nota do
ENEM (de qualquer ENEM realizado):
Nota até 400 pontos: 5%
Nota de 400 a 500 pontos: 10%
Nota de 500 a 600 pontos: 15%
Nota de 600 a 700 pontos: 20%
Nota de 700 a 800 pontos: 25%
Nota a partir de 800 pontos: 30%

6.4

Desconto nas mensalidades do 1° Semestre Letivo de 2018, válido para todos
os alunos abrangidos pela Promoção, em decorrência do pagamento das mesmas
até o dia 8, da seguinte forma:
5 Mensalidades pagas até esse dia: 100% de desconto na 6ª
mensalidade (não paga a 6ª mensalidade)
4 Mensalidades pagas até esse dia: 50% de desconto na 6ª
Mensalidade, desde que seja paga até o dia 8.
3 Mensalidades pagas até esse dia: 20% de desconto na 6ª
Mensalidade, desde que seja paga até o dia 8.

7.

Os casos omissos serão decididos pela Direção do CEST.

8.

A presente Promoção poderá ser suspensa, assim como este Regulamento poderá ser
alterado a qualquer tempo pela Direção do CEST, ficando assegurados os direitos
adquiridos pelos alunos beneficiados durante sua vigência.
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