
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Bolsas de Estudo Processo Seletivo ENEM 2022/1 
 

 

A ESPM oferece Bolsas de Estudo Meritocráticas para os primeiros colocados de cada 
curso/turno/unidade.  

Haverá a concessão de uma bolsa de estudos de 60% para o primeiro colocado em cada 
curso/turno, para todas as matrículas e mensalidades, independentemente da rede de ensino 
em que o candidato tenha cursado o ensino médio. As bolsas são válidas até o final do curso e 
restringem-se, unicamente, aos valores de matrícula e de mensalidades, não abrangendo taxas 
de dependências, taxas de emissão de documentos, atividades extras etc. 

 

BOLSAS DE ESTUDO – ENEM 

1º colocado de cada  

curso e unidade 
60% de desconto 

 

Observação: As bolsas serão concedidas para o curso e a unidade determinados na 
inscrição no vestibular e confirmação de matrícula. Caso o aluno venha a se transferir 
de um curso a outro ou de unidade, a bolsa não será transferida para o novo curso. 

Os estudantes que já estejam cursando ou cursaram até um semestre completo de 
alguma graduação na ESPM, não poderão receber a Bolsa Processo Seletivo ENEM, em 
caso de reingresso no mesmo curso, por meio da realização de novo processo seletivo. 
Se o aluno optar por um novo processo seletivo, para outro curso, independente da 
unidade, ele poderá solicitar bolsa de estudo, desde que o reingresso ocorra no primeiro 
semestre do curso. 

 

Considerações gerais para a manutenção da bolsa de estudos: 

Caso o estudante venha a ser reprovado, no semestre seguinte o percentual da bolsa 
será reduzido em 10% para cada disciplina em que ele vier a adquirir dependência. Se 
não houver reprovação no semestre subsequente, a bolsa retornará ao percentual 
inicial. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

Os candidatos que forem contemplados com qualquer tipo de bolsa/desconto, não 
poderão ter outro redutor de mensalidade, ou seja, se for selecionado para receber 
a Bolsa Processo Seletivo ENEM, não poderá ter outro desconto advindo da ESPM. Não 
há desconto/bolsa cumulativo dentro da ESPM para nenhum curso/série/turno, salvo 
em casos de desconto para irmãos e Bolsa Parcial Restituível. 

Em caso de necessidade de trancamento de algum semestre, será obedecido o 
regulamento de cada curso. As exceções serão tratadas à parte.  

As dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail, com o título: “Bolsa Processo Seletivo 
ENEM - nome completo - curso - número de inscrição”, para a respectiva unidade: 

 

Porto Alegre -financeiro-rs@espm.br 

Rio de Janeiro - financeirorj@espm.br  

São Paulo -  bolsasocial@espm.br,. 

 

Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, ao efetuar a inscrição e participar 
do processo seletivo, o candidato está autorizando a ESPM a utilizar as informações 
pessoais apresentadas, especificamente para fins de avaliação para concessão do 
benefício. A política de privacidade da ESPM está disponível na íntegra no seguinte 
endereço: https://www.espm.br/politica-de-privacidade/ 
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