
 

 

 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO REGULAMENTO 

BOLSA DESTAQUE ENEM 

 

 
O Pró-Reitor Administrativo do Centro Universitário Católica do Leste de Minas 

Gerais – UNILESTE, no uso de suas atribuições, torna público primeiro  termo aditivo 

ao regulamento bolsa destaque ENEM, alterando os seguintes itens do documento 

primitivo: 

 

 

2. DAS REGRAS 
 

2.1 Poderão concorrer a Bolsa Destaque ENEM os candidatos calouros aos cursos 

de graduação presencial, que se inscreverem no processo seletivo ENEM até o 

dia 26 de Julho de 2021, conforme Edital do Processo Seletivo 2021/1 do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DO LESTE DE MINAS GERAIS – 

UNILESTE 

 

2.7   A partir da divulgação do resultado, os candidatos contemplados com desconto 

terão até o dia 30/07/2021 para a realização da matrícula(entrega dos documentos, 

assinatura do contrato e pagamento da parcela 01) no curso escolhido. A não 

efetivação da matrícula no prazo estabelecido implica na perda do direito à bolsa 

e sua extinção para todos os fins. Caso o valor pago na parcela 01 seja superior 

ao valor da mensalidade,  aplicado o percentual de desconto obtido pelo candidato 

aprovado no processo Bolsa Destaque ENEM, a diferença será ajustada nas 

demais parcelas do semestre.  

 

 

7. DA TRANSFERÊNCIA DE CURSO, TURNO E UNIDADE DE MISSÃO 
 

7.2 É Será permitido a transferência do benefício de um curso e/ou turno dos 

contemplados no processo de Bolsa Destaque ENEM, desde que solicitado junto 

a central de atendimento até 29/07/2021. Para os demais participantes, poderão 

solicitar a alteração de curso e turno junto a central de atendimento ao aluno 

desde que haja disponibilidade de vaga no curso desejado. Em caso de 

cancelamento do curso pela IES, o candidato poderá, obedecidas as condições 
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dos Editais do Processo Seletivo 2021/2, solicitar migração do desconto a para 

outro curso de graduação ofertado em 2021/2 e correlato à opção escolhida 

inicialmente. 

 

8. DO CANCELAMENTO 
 

8.1  Identificados os itens dispostos abaixo, o desconto poderá ser cancelado a 

qualquer tempo, sem anuência aluno: 

a) Não realizar a matrícula até 30/07/2021   (entrega de documentos, assinatura 

de contrato e  pagamento do boleto da primeira parcela); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venício Elmar Soares de Oliveira 

Júnior 

Pró-Reitor de Administração 

 

 
Demais condições do regulamento permanecem inalteradas. 
 
 

Coronel Fabriciano,09 de julho de 2021. 
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