
 

 

Programa de incentivo a Graduação 
 

Para aderir: Ser aprovado no Vestibular e matricular-se. 

 

PROIG por Vestibular Tradicional 

Data: Domingo de manhã, iniciando às 8hs e finalizando às 12hs do dia, 14 de Julho de 2019 

Premiação com bolsa: 

Bolsa de 100% das mensalidade - 1 para os dois turnos ao primeiro geral. 

Bolsa de 70% das mensalidades -  ao 1° ou 2° 1 para turno noite e 1 para turno manhã. 

Bolsa de 50% das matrículas e das mensalidades aos próximos classificados até a 5° colocação da 

classificação geral. 

 

PROIG por Vestibular Agendado 

Qualquer data a partir do dia 10 de Maio até 17 de Agosto de 2019, previamente agendado com o 

atendimento. 

Premiação com bolsa: 

Bolsa de 50% nas matrículas e mensalidades, para os que atingirem aproveitamento superior à 75% da 

prova, limitado a 5 vagas. 

 

PROIG por Vestibular com aproveitamento da nota do Enem: 

Quem comprovar pontuação de 450 - 499, bolsa de 30% 

Quem comprovar pontuação de 500 - 599, bolsa de 40%  

Quem comprovar pontuação de 600 - 699, bolsa de 50% 

Quem comprovar pontuação acima de 699, bolsa de 60%  

 

PROIG para conveniado 

O candidato aprovado no vestibular, que comprove o vínculo empregatício com uma empresa legalmente 

conveniada com a faculdade evolução, terá todos os benefícios constante no contrato de convênio. (vide 

contrato de convênio) 

 

Depois de Matriculado e não satisfeito com as modalidades do PROIG bolsas, previamente atrelada 

a forma de ingresso, pode o aluno aderir ao PROIG PARCELAMENTO ESTENDIDO, uma das 

modalidades do PROIG, que ao aderir, perde qualquer benefício ou prêmio conseguido pela forma 

de ingresso. O PROIG parcelamento estendido, nas mais diversas modalidades, não é cumulativo 

com qualquer outro benefício. 

 

PROIG - Parcelamento estendido: 

O PROIG Parcelamento estendido segue a um regulamento que dentre outros fatores relevantes, dispõe 

de duas modalidades. 

PROIG- pes 1 30 por 70% - paga 30% e parcela 70%  

PROIG- pes 2 50 por 50% - paga 50% e parcela 50%. 


