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COMUNICADO PROADM  
Nº 003/2021 
 
 

 

C O M U N I C A D O 
 

 
A Reitoria do Unilasalle/Lucas, atenta à situação econômica e buscando 

viabilizar a oferta do Ensino Superior a todas as classes sociais, adota diferentes tipos 

de descontos financeiros, exclusivamente para o Processo Seletivo de 2021/2. 

O objetivo é possibilitar alternativas para que os pretendentes ao Ensino 

Superior tenham maiores condições de arcar em seu orçamento familiar com tal 

investimento.  

Assim, faz-se saber: 

 

1. Para os cursos matutinos (Agronomia e Direito): nota do ENEM como passaporte 

de desconto na matrícula (exemplo: nota 560 será concedido 56% de desconto); 

para as demais mensalidades o desconto é de 30% até o final do curso.   

Observação: se o aluno mudar em algum momento de turno deixa de usufruir 

tal benefício.  

2. Para os cursos noturnos (todos): nota do ENEM como passaporte de desconto 

na matrícula (exemplo: nota 560 será concedido 56% de desconto); desconto de 

30% para as demais cinco parcelas restantes do semestre 2021/2. 

3. Para alunos ingressantes via transferência de outras instituições: nota do ENEM 

como passaporte de desconto na matrícula (exemplo: nota 560 será concedido 

56% de desconto); desconto de 30% para as demais cinco parcelas restantes do 

semestre 2021/2.  

4. Para alunos que ingressarem via Processo Seletivo Vestibular e Processo 

Seletivo Continuado e não tenham realizado o ENEM: 30% na matrícula; os 

demais descontos seguem a mesma política proposta nos itens 1 e 2.  

5. No que se refere a NOTA do ENEM, a pontuação mínima é de 450 pontos 

conforme prevê o Edital n° 018/2021, de 21 de maio de 2021.  
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6. Eventuais situações omissas neste Comunicado, deverá ser avaliado pela Pró- 

reitoria Administrativa.  

 

 

 Lucas do Rio Verde-MT, 31 de maio de 2021 

 
 
 
 

 Prof. Me Paulo Renato Foletto 
Pró-reitor Administrativo 

 
 

 


