EAD e cursos Estácio

Acessar o site da Estácio para consultar o EAD, portal do aluno, vestibular, inscrição,
resultados e garantir a bolsa de estudo de 2019. A Universidade Estácio de Sá, também
conhecida como UNESA, é uma das grandes universidades privadas que facilita o acesso ao
ensino superior atualmente. Com diversas opções de ingressos e cursos bem avaliados no
MEC é a chance de entrar no mercado de trabalho com qualiﬁcação e um diploma
reconhecido. Se você está querendo entrar na Estácio 2019 e quer saber tudo sobre as
inscrições, bolsas e outras informações, este é o seu artigo.
Continue lendo que vamos ensinar o passo a passo para se inscrever e garantir a sua vaga!

Inscrições Estácio 2019
As inscrições para o vestibular agendado da Estácio 2019 já estão abertas, e essa
modalidade de ingresso tem como vantagem a possibilidade do candidato escolher melhor
data e horário para realizar a prova, dentre algumas opções que são ofertadas. Assim
aqueles que trabalham, ou que moram em outras cidades e que não podem comparecer ao
vestibular tradicional têm outras opções de realizar a prova e assim conseguir ingressar no
ensino superior. As inscrições podem ser realizadas no site da Estácio de Sá pelo
portal.estacio.br. O prazo para agendar a prova vai até o dia 30/03/2019.

Inscrições a nota do Enem
Existe também a possibilidade de ingressar em um dos cursos da Estácio 2019 utilizando a
sua nota do Enem. Para poder utilizar a sua nota, no entanto, é preciso que você esteja
dentro de alguns requisitos no momento da inscrição utilizando a nota do Enem como:
Ter feito Enem nos últimos 5 anos
Ter tido nota média maior do que 600 pontos
Não ter zerado a redação
As inscrições também podem ser feitas pelo site de maneira gratuita. Veja o passo a passo:
Acesse o site www.portal.estacio.br e escolha vestibular.
Escolha a cidade e unidade de seu interesse.
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Selecione inscrição com nota do Enem
Escolha o curso que você deseja e então preencha o número de inscrição do Enem.
Conﬁra todos os seus dados e conﬁrme a inscrição.
O resultado é divulgado por email em alguns dias e caso você seja selecionado pode
concorrer a uma das bolsas Estácio 2019 de até 60% de desconto, como vamos mostrar logo
abaixo.

Bolsas Estácio como pedir
A Estácio de Sá é conhecida também por facilitar o acesso dos candidatos aos seus cursos,
com bolsas de até 60% de desconto, e também com ajuda para conseguir estágios e
empregos. Os candidatos que queiram bolsas na Estácio 2019, podem tentar pelo ProUni,
desde que tenham feito o Enem 2019 e tenha obtido pelo menos 300 pontos na redação e
não tenha zerado nenhuma das outras provas. As inscrições são feitas diretamente no site do
ProUni, de acordo com o calendário do MEC. Mas existem também as bolsas para estudar na
Estácio 2019 de 60% disponíveis no portal Quero Bolsa e no Educa Mais Brasil. Para
concorrer siga as orientações:
Pelo Quero Bolsa
Acesse o querobolsa.com.br/estacio
Clique em ver cursos e bolsas
Selecione o curso que você deseja fazer
Informe todos os seus dados pessoais
Finalize a sua inscrição
Leve os documentos na unidade Estácio escolhida e pronto.
Você deve levar seus documentos pessoalmente em uma Unidade Estácio de Sá e assinar o
contrato junto com a faculdade.
Pelo Educa Mais Brasil
O Educa Mais Brasil também oferece bolsas de estudos na Estácio de Sá e para garantir uma
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você só precisa de:
Acessar educamaisbrasil.com.br/estacio/cursos
Coloque a sua cidade
Veja a lista de cursos e os descontos que podem ser de até 60% dependendo do curso
escolhido.
Clique em Quero Essa Bolsa
Preencha o cadastro com seus dados pessoais
Caso você tenha feito o Enem pode usar a nota como inscrição, caso não tenha feito pode
usar a nota do vestibular agendado ou vestibular tradicional. Se ainda não tiver a nota, pode
escolher a bolsa e agendar a sua prova de vestibular. Assim você já realiza a prova com a
sua bolsa garantida, mas caso não tenha a nota mínima na prova, será necessário fazer
novamente o vestibular e pedir novamente a bolsa.

Contato e Telefones Estácio de Sá
Para mais informações sobre os cursos oferecidos pela Estácio de Sá acesse o
portal.estacio.br e veja a lista completa. No site você pode conferir também todas as cidades
onde a Estácio está presente e encontrar a mais perto de você. Você ainda pode tirar dúvidas
pelos telefones 0800 880 6767 ou 4003 6767.
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