Pré-Vestibular
Exame de Concessão de Descontos
2018 –“BOLSÃO”
REGULAMENTO
I- QUANTIDADE DE BOLSAS PARCIAIS: 12 (6 bolsas para
a turma da tarde e 6 bolsas para a turma da noite).

Para ANTIGOS e NOVOS alunos.
Não fique de fora.

IMPORTANTE: A TURMA DA TARDE SÓ SERÁ FECHADA
COM, NO MÍNIMO, 20 ALUNOS.
II- QUEM PODERÁ PARTICIPAR: alunos que estarão
cursando, em 2018, o Ensino Médio ou que já tenham
concluído.

DATA DA MATRÍCULA: os candidatos
contemplados com bolsas e que estiverem
classificados deverão efetivar matrícula na
secretaria até o dia 19 de janeiro de
2018, observando a relação de documentos a
serem apresentados.
X

III- ONDE E QUANDO SE INSCREVER: em nossa secretaria
XI- CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
ou pela Internet.
IV- PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 31 de outubro até o dia
15 de dezembro.

 Um aproveitamento de, pelo menos, 40% nas questões
válidas da prova será pré-requisito mínimo para se obter
uma das bolsas.

V- DATA, HORÁRIO E LOCAL DE PROVA: 16 de
 Para bolsas de 50% de desconto é pré-requisito um aproveit
Dezembro de 2017, no seguinte horário e local:
* 9:00h: Rua L u i s B e l t r ã o , 160 (Cobertura do shopping Centeramento deno mínimo, 60% nas questões válidas da prova.
Point) Vila Valqueire
 As bolsas, qualquer que seja o percentual, não incluem o

IMPORTANTE: recomenda-se que o candidato chegue

material didático.

ao local da prova com, pelo menos, 30 minutos de
antecedência, portando documento de identidade
com foto (pode ser carteira de estudante) e a ficha
de inscrição.

 As bolsas concedidas neste exame serão válidas
somente para 2018. As bolsas concedidas em outros
momentos não serão válidas para 2018, encerrando-se
no término do Contrato de Prestações de Serviços
Educacionais.

VI- GABARITO E REVISÃO DE GABARITO:
o gabarito estará à disposição em nosso site, a partir
das 14h do dia 18 de dezembro ou na secretaria da
escola.
Qualquer dúvida sobre o gabarito divulgado deverá
ser encaminhada à secretaria da escola , através do
Requerimento de Revisão de Exame, até o dia 20 de
dezembro às 16h.
VI- CLASSIFICAÇÃO: os candidatos serão classificados
em ordem decrescente do percentual de acertos das
questões válidas da prova. As questões anuladas pela
banca, caso ocorram, não serão computadas no total.

 Os descontos relativos às bolsas só serão válidos se as
parcelas da anuidade de 2018 forem pagas até o dia 10
de cada mês.
EM TEMPO:
 Não haverá 2ª chamada de Exame de Concessão de

Descontos.
 Não será permitido permuta de vagas entre
candidatos.
 Casos omissos neste regulamento serão resolvidos
pela Direção do Colégio Curso Desafio.

OPÇÃO DE QUEM BUSCA QUALIDADE!

Caso haja empates, serão considerados os seguintes
critérios:
A. Maior percentual de acertos em Português.
B. Data de nascimento: será beneficiado o aluno
mais velho.
VII- DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS: serão oferecidas
bolsas de 50%, 40%,30%, 20% e 15%.
VIII- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: os conteúdos
referentes a cada série estarão à disposição em nosso
site ou na secretaria das unidades.
IX- RESULTADO FINAL: a relação dos contemplados
com bolsas será divulgada no dia 22 de dezembro de 2017,
exclusivamente em nossas secretarias.
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