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CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA - PROGRAMA DE CAPTAÇÃO 2020.2 

A CANDIDO NÃO PARA, PRA VOCÊ NÃO FICAR PARADO!! 

Este programa tem como objetivo premiar as UNIDADES e os AGENTES DE CAPTAÇÃO que 
trabalham com a DIVULGAÇÃO dos cursos e a CAPTAÇÃO de alunos para a GRADUAÇÃO A 
DISTÂNCIA, realizando as ações comerciais planejadas e atingindo as metas estipuladas, além 
de fornecer informações sobre todas as políticas comerciais adotadas para a divulgação dos 
cursos e captação de alunos de graduação a distância. Válido para todas as unidades.  

 

AS INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS DEVERÃO SER REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE PELO SITE  

https://ead.candidomendes.edu.br/ 

 
A) PERÍODO DE CAPTAÇÃO: 

Programa válido para o ano de 2020, considerando as entradas de Fevereiro, Maio, Agosto e 
Outubro, para os cursos de graduação à distância, que funcionam de maneira modular, 
permitindo a entrada nos cursos a qualquer momento,  

 
CALENDÁRIO CAPTAÇÃO 2020.3: 

Início: 14/05/2020. 

Último vestibular: 28/08/2020 

Última data para conversão em matrícula/secretaria: 31/08/2020. 

Fim da captação: 02/09/2020. 

 

 

B) PRIMEIRA MENSALIDADE/ MATRÍCULA R$ 49,00:  
Todos os cursos de graduação possuem o valor da primeira parcela fixado em R$ 49,00.  

O valor da primeira parcela é fixo, o percentual de desconto correspondente à 
campanha que aluno adquiriu, será aplicado a partir do segundo boleto. 

Exemplo:  
Campanha egresso Candido Mendes: primeiro boleto será R$ 49,00.  
O benefício referente aos 55% será lançado ou contemplado no segundo boleto. 
 

https://ead.candidomendes.edu.br/
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C) DESCONTO PAGAMENTO ANTECIPADO 5%:  

              Aluno que realizar o pagamento até o 5º dia do mês, receberá mais um benefício de 
5% em sua mensalidade. Este benefício é cumulativo com bolsas ou campanhas em 
andamento. Só deverá receber este benefício o aluno que realizar o pagamento até o dia 5 de 
cada mês. 

D) CAMPANHA DE ANTECIPAÇÃO DE MATRICULA. 
               O objetivo desta campanha é agilizar o processo de matricula antes do início de cada 
período letivo.  

Considerando a Pandemia de COVID 19 que está afetando a economia mundial, 
lançamos uma campanha para incentivar as pessoas a conhecerem os cursos de graduação de 
maneira gratuita, acessando nosso Ambiente Virtual e conhecendo nossos conteúdos e temas 
transversais de Cidadania e Empreendedorismo. 

Para ter acesso aos conteúdos, o interessado clicar no link abaixo e inserir seus dados:  
https://ead.candidomendes.edu.br/experimente-candido/ 

Caso o interessado queira concretizar a matrícula, deverá realizar o processo seletivo e 
após aprovado, deverá seguir o fluxo normal de qualquer candidato com o upload dos 
documentos, aceite de contrato e o pagamento do primeiro boleto no valor de R$ 49,00 no 
link: https://ead.candidomendes.edu.br/area-do-inscrito/ 

 
SUPER DESCONTO – CAMPANHA CRISE COVID19 - O APRENDIZADO NÃO PODE PARAR.  
 
Matrículas realizadas no período de: 
-  12/06/2020 até 30/06/2020 possuem 70% de desconto durante todo curso. 
-  01/07/2020 até 12/07/2020 possuem 60% de desconto durante todo curso. 
-  Após 13/07/2020 possuem 50% de desconto em todo curso, desconto aplicado no site 
igualmente a qualquer ingressante. 
 
Atenção: Desconto exclusivo para quem estiver cadastrado no Ambiente Virtual por meio do 
link da promoção: https://ead.candidomendes.edu.br/experimente-candido/ 
A matrícula só é finalizada após a conferências do documentos enviados e baixa do boleto. 
 
E) SEMINÁRIOS ONLINE 
 Uma série de webinares ao vivo, todos os dias para que nossos alunos e interessados 
tenham contato com os melhores professores e profissionais do mercado, conhecendo 
diferentes temas, dicas, técnicas e orientações. Ofertados de maneira gratuita valem Horas 
PAC e são considerados os temas transversais de nossos cursos.  
Confira a programação no link: https://ead.candidomendes.edu.br/seminarios-online/# 
 
F) TABELA DE PREÇOS. 
Anexo I. 
 
Descontos Institucionais:  
DESCONTO PONTUALIDADE: 5% até o dia 5 de cada mês       
EGRESSO DA CANDIDO: 55% de desconto a partir da segunda mensalidade    
SEGUNDA GRADUAÇÃO:        55% de desconto a partir da segunda mensalidade   
TRANSFERÊNCIA:                     60% de desconto a partir da segunda mensalidade.  
Descontos não cumulativos        

https://ead.candidomendes.edu.br/experimente-candido/
https://ead.candidomendes.edu.br/area-do-inscrito/
https://ead.candidomendes.edu.br/experimente-candido/
https://ead.candidomendes.edu.br/seminarios-online/
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Descontos site: https://ead.candidomendes.edu.br/ 
50%: Benefício destinado aos candidatos que realizam a inscrição diretamente no site  
Observação: bolsa lançada automaticamente, sistema já está parametrizado.  
Não cumulativo com outra bolsa/campanha 
 
G) CAMPANHA ENEM 

 
O candidato deverá acessar o site: http://ucam-campos.rds.land/ucam-ead-enem para 

acesso a descontos exclusivos.  
 
Critério de pontos:  

Somar as 4 notas das questões discursivas, dividir por 4, somar com a nota da redação 
e depois dividir por 2. Desta forma recebemos a média da pontuação final para o candidato 
ser elegível a campanha do ENEM. 

 
Observação: Não cumulativo com outra bolsa/campanha. Cada candidato que possua 
pontuação para gozar de bolsa 100%. Só poderá utilizar a pontuação para gozar em um único 
curso/matrícula. Inviabilizando a utilização da nota para outro ingresso na modalidade EAD da 
Instituição. 
Tabelo abaixo: 

 

BOLSAS 

PONTOS DESCONTO ANTECIPAÇÃO 

450 a 500 30% 5% 

501 a 550 40% 5% 

551 a 600 50% 5% 

601 a 650 60% 5% 

651 a 700 80% 5% 

701 100% 0% 

 
Antecipação: É o benefício que o aluno poderá receber, caso realize o pagamento do boleto 
até o dia 5 de cada mês. 
 
H) CAMPANHA ENCCEJA 

O objetivo é captar candidatos que participaram e foram aptos a receber o certificado 

de conclusão do Ensino médio do programa. O benefício será de 55% aos candidatos que 

efetivarem sua matrícula até o fim do período de captação 2020.1 

O candidato deverá entregar o comprovante no Polo ou realizar o upload diretamente 

no site: https://ead.candidomendes.edu.br/area-do-inscrito/, e a IES/tesouraria lançará o 

benefício. Não cumulativo com outra bolsa/campanha. 

 
I) SERVIDORES PÚBLICOS: 

Campanha possuí o objetivo em intensificar e antecipar a captação junto aos órgãos 
públicos. É elegível a campanha o servidor ou dependente direto, comprove o vínculo com 
instituição pública.  

https://ead.candidomendes.edu.br/
http://ucam-campos.rds.land/ucam-ead-enem
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Para o lançamento da bolsa este servidor ou dependente direto, deverá entregar o 
comprovante no Polo ou realizar o upload diretamente no site: 
https://ead.candidomendes.edu.br/area-do-inscrito/, e a IES/tesouraria lançará o benefício. 

Não cumulativo com outra bolsa/campanha. 
Esta campanha contemplará o servidor público com 55% para todo curso. 
Documentos comprobatório de vinculo Público: Contracheque ou carta devidamente 

carimbada e assinada pelo órgão público com nome completo, CPF, matricula pública e 
assinatura. 
 
J) ALUNO DE ENSINO MÉDIO EGRESSO DE REDE PÚBLICA DE ENSINO: 

O objetivo de desta campanha é beneficiar e captar os egressos/formados da rede 
pública, possibilitando o acesso ao ensino superior na Universidade Candido Mendes. 

O benefício será de 55% nas mensalidades do curso.  
Para que o candidato obtenha este benefício deverá, inscrever-se no site e participar 

do processo de vestibular do PAD, após a aprovação, deverá apresentar no Polo ou inserir 
através de upload o diploma do ensino médio concluído na rede pública e os documentos 
para efetivar a matrícula. 

 
K) CONVÊNIO ENTRE EMPRESAS:  

Objetivo: estabelecer parceria com empresas para crescimento da captação de novos 
alunos. 

O convênio com empresa só é válido para alunos ingressantes após a parceria firmada. 
Percentual é de 30% nas mensalidades dos cursos EAD, o candidato deve apresentar no ato da 
matrícula a comprovação do vínculo com a empresa conveniada, caso seja dependente direto, 
o mesmo deverá comprovar o parentesco. 

O candidato deverá entregar o comprovante no Polo ou realizar o upload diretamente 
no site: https://ead.candidomendes.edu.br/area-do-inscrito/, e a IES/tesouraria lançará o 
benefício. 
Observação: As empresas do Porto do Açu, possuem o desconto de 40% todo curso. 

Não cumulativo com outra bolsa/campanha. 
 

L) CÓDIGOS PROMOCIONAIS 
 Matriculas com descontos especiais concedidos por meio de convênios, onde o 
interessado possui um código promocional com diferentes percentuais de desconto.  
Link aonde você poderá conferir os nomes e status dos cadastrados pelo código promocional: 
https://ead.candidomendes.edu.br/inscritos-com-codigo-pesquisa/ 
 

 
 
M) PROGRAMA DE BOLSA: 

O programa de bolsa é uma campanha pontual de benefício que possui o objetivo de 
crescimento da captação. 

Junto com a agência de publicidade, foi criada uma página para ser divulgação da IES. 
Através desta página o candidato poderá concorrer a bolsas de até 50%. 

 

https://ead.candidomendes.edu.br/inscritos-com-codigo-pesquisa/
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Funcionamento: Candidato  acessa o site e realiza sua inscrição no programa de bolsa  
site: http://ucam-campos.rds.land/programa-de-bolsas-candido-mendes 

A IES ou call center recebe da agência os nomes dos interessados, o agendamento do 
vestibular é marcado e a bolsa é lançada pela IES. 

O candidato deverá ser inscrito no site com o código promocional: SEDUC-2020. 
Não cumulativo com outra bolsa/campanha. 
Não disponível data de atuação. 

 

N) QUERO BOLSA / EDUCA MAIS BRASIL/ AMIGO EDU  
Parceria entre a Candido Mendes e Quero Bolsa, Educa Mais e Amigo EDU, 

plataformas que ajudam na divulgação dos cursos EAD da IES, onde o contrato contempla 
bolsa de 50% aos candidatos que se inscrevem nos respectivos sites. 

Para realizar a matrícula junto a IES e gozar do benefício, o candidato deverá no ato de 
matrícula apresentar a carta de apresentação do Quero bolsa / Educa Mais Brasil ou Amigo 
Edu, no setor de matrícula ou upload diretamente no site 
https://ead.candidomendes.edu.br/area-do-inscrito/, e a IES/tesouraria lançará o benefício. 

O contrato da parceria está com os setores responsáveis pela matrícula. 
Não cumulativo com outra bolsa/campanha. 
*Também poderão ser ofertadas bolsas com percentuais maiores para casos e 

campanhas específicas.  

http://ucam-campos.rds.land/programa-de-bolsas-candido-mendes

