Como ingressar
na faculdade
sem nota do ENEM
GUIA COMPLETO
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O Enem Action Bolsas é um programa da nossa plataforma que garante
vagas com descontos em diversas universidades parceiras, para quem tá
entrando agora no ensino superior.

Bora conhecer um pouco mais dos cursos? 🎓

O critério de avaliação das bolsas é baseado em 4 informações:
📍 Cidade escolhida
🎓 Curso
📚Modalidade:

Mais presencialidade

Mais digital

Presencial

Semipresencial

Flex

4 a 5 dias
presenciais por
semana

Até 2 aulas
presenciais no
campus por
semana

100% das aulas online e atividades
práticas e/ou em
nossos laboratórios
virtuais

Para quem é destinado o EA bolsas?

🤔

Para todos que querem iniciar uma graduação!
Sua nota do Enem não é um requisito para garantir sua vaga.
O valor concedido da bolsa varia com esses critérios e o desconto
aplicado é para o curso inteirinho.

Digital
100% das aulas
online

São 140 cursos das seguintes áreas:
Ciências Jurídicas
Economia Criativa
Educação
Engenharia
Gestão
Saúde
Tecnologia da Informação

Você vai ter oportunidade de estudar em uma das nossas
universidades parceiras:

E conseguir sua bolsa é bem simples, basta seguir o passo a
passo:

1° passo
Acesse
https://www.enemaction.com.br/bolsas/
e selecione a cidade, a área, a modalidade
(flex, ead, presencial ou semipresencial) e
o curso

2° passo
Confira as opções de bolsas de estudo
nas instituições parceiras do Enem
Action. Depois de escolher, clique em
"Quero a bolsa"

3° passo
Preencha o formulário e clique
novamente em "Quero a bolsa"

4° passo
Será gerado um voucher com as instruções para sua
inscrição e matrícula na instituição. Depois disso, é só
ficar atento ao seu e-mail.

Pronto! Facinho né?
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