
FAQ – PLANTÃO OLÍMPICO 

 

1. Já estou aprovado no vestibular. Posso me matricular no dia do plantão e concorrer 

aos ingressos? 

Sim. Para concorrer aos ingressos o aluno deverá concluir sua matrícula (estar 

aprovado no processo seletivo, pagar o boleto de 1ª mensalidade e entregar sua  

documentação no dia do plantão. 

 

2. Qual é a documentação exigida para levar no dia do Plantão para conclusão da 

matrícula? 

O candidato deverá comparecer ao plantão com a seguinte documentação: 

Documento de Identidade, CPF e Declaração de Conclusão do Ensino Médio. 

 

3. Sou de Transferência Externa. Posso concorrer aos ingressos? 

Não. Somente candidatos da forma de ingresso Vestibular e ENEM podem participar 

da campanha, desde que seja da modalidade presencial. 

 

4. Estou aprovado no processo de Segunda Graduação. Posso concorrer aos ingressos? 

5. Não. Somente candidatos da forma de ingresso Vestibular e ENEM podem participar 

da campanha, desde que seja da modalidade presencial. 

 

6. Fui à unidade no dia do plantão e conclui a matrícula. Como saberei se fui 

contemplado com os ingressos? 

A Estácio entrará em contato por e-mail e/ou telefone até o dia 26/07/2016 para 

informar aos contemplados o local, dia e horário da retirada dos ingressos. 

 

7. Tenho dúvidas sobre a campanha. Com quem posso falar? 

As dúvidas podem ser esclarecidas através da nossa Central de Relacionamento, 

através dos números: 4003-6767 (Capitais e Regiões Metropolitanas0 ou 0800-880-

6767 (demais localidades). 

 

8. Paguei o boleto de 1ª mensalidade antes da data do plantão. Se eu levar a 

documentação nos dias do plantão olímpico estou concorrendo aos ingressos? 

Não. Você poderá concluir a sua matrícula normalmente, mas, não participará da 

campanha que dá direito a concorrer aos ingressos. 

 

9. Como posso pagar a 1ª mensalidade? 

A 1ª mensalidade pode ser paga por cartão de crédito ou débito nas bandeiras visa ou 

máster, com o desconto de 80%* na 1ª mensalidade 
*  Descontos variáveis de acordo com curso, unidade e modalidade de ensino, sujeitos a serem descontinuados sem 

aviso prévio. Válidos para matriculados no 2º semestre de 2016. Consulte os cursos aplicáveis na unidade escolhida ou 

pelos telefones 4003-6767 (Regiões Metropolitanas) ou 0800 880 6767 (Demais Regiões). 

Valor sujeito a alteração. 

10. Como saberei as regras da campanha? 

Você pode acessar as regras da campanha, no regulamento, em: 

estacio.br/regulamentos. 



 

11. Posso fazer o vestibular no dia do plantão olímpico e concorrer aos ingressos? 

Sim. Fazendo o vestibular no dia do plantão olímpico, sendo aprovado, pagando o 

boleto de 1ª mensalidade e entregando a documentação completa você estará 

concorrendo aos ingressos. 

 

12. Sou da modalidade EAD, tenho direito a participar da campanha? 

Não. Somente modalidade Presencial. 

 

Sou da modalidade FLEX, tenho direito a participar da campanha? 

Não. Somente modalidade Presencial. 

 

13. Sou aprovado no ENEM. Posso participar da campanha? 

Sim, desde que você seja da modalidade presencial. 

 

14. Esqueci uma das documentações mínimas para a conclusão da matrícula. Poderei 

participar da campanha? 

Não. Para concluir a matrícula é necessário entregar a documentação completa, 

portanto não poderá participar da campanha. 

 

15. Concluí a matrícula no dia do plantão. É garantido que terei os ingressos? 

Não. São disponibilizados 550 ingressos para essa campanha conforme regulamento. 

 

 


