
 
 

 CURSO PRÉ-VESTIBULAR – DESAFIO DE BOLSAS 2015 

REGULAMENTO  

 

1.  O DESAFIO DE BOLSAS consiste na aplicação de uma prova  contendo questões 
das disciplinas de Português, Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, 
História e Língua Estrangeira (Inglês ou  Espanhol),  totalizando 80 questões de 
múltipla escolha. 

2.  O DESAFIO DE BOLSAS será realizado no dia 07/02/2015, sábado, das 14h às 18h, 
no Colégio Objetivo Unidade I, localizado na Rua Paulo Freire, 4767, Bairro 
Flodoaldo Pontes Pinto.  

3. As inscrições poderão ser feitas nas Unidades do Colégio Objetivo - Unidade I ou na 
Unidade II (Rua Emil Gorayeb, 3505, bairro São João Bosco). Taxa de inscrição: 
R$ 10,00 (Dez reais). 

4.  No dia do DESAFIO DE BOLSAS, os estudantes inscritos deverão trazer caneta 
esferográfica azul ou preta, o comprovante de inscrição e documento oficial de 
identidade com foto. Os portões serão fechados às 14h00min. 

5.  A fraude, indisciplina ou desrespeito serão motivos de exclusão do participante.  

6.  O resultado do DESAFIO DE BOLSAS será divulgado até o dia 10/02/2015, no site 
da escola: www.meuobjetivo.com.br.. 

7.  Para fazer jus a premiação, conforme a tabela abaixo, o estudante contemplado 
deverá fazer sua matrícula no curso Pré-Vestibular Objetivo Mais até o dia 
11/02/2015, no Colégio Objetivo Unidade I, de 8h às 12h e das 14h às 18h, 
apresentando as seguintes documentações: uma foto 3x4 (aluno), cópia do RG, CPF, 
comprovante de residência e comprovante de renda atualizado (aluno e contratante).  

      Classificação       Desconto  
1º 100% 
2º 80% 
3º 70% 
4º 60% 
5º 50% 
6° 40% 
7º 35% 
8º 30% 
9º 25% 
10 20% 

8. Os descontos a que se refere o  item acima são válidos, exclusivamente, para o Curso 
Pré-Vestibular Objetivo Mais - EXTENSIVO em 2015, e serão aplicados apenas às 



 
 

mensalidades, excluindo-se a primeira mensalidade (que corresponde a matrícula), e 
desde que sejam pagas até a data de vencimento 

9. Estão excluídos da premiação de que trata este Regulamento, os valores referentes 
aos materiais didáticos dos alunos contemplados. 

10. Os referidos descontos não são cumulativos a qualquer outro tipo de desconto 
oferecido pelo Colégio Objetivo. 

11.   Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios e ordem:  

 1º Maior pontuação em Português;  

 2º Maior pontuação em Matemática; 

 3º O estudante de idade mais elevada. 

12. O Início das aulas do Curso Pré-Vestibular Objetivo Mais será no dia 09/02/2015 nos 
turnos vespertino e/ou noturno. 

13.Os participantes do DESAFIO DE BOLSAS autorizam o Colégio Objetivo à utilização 
de suas imagens para fins publicitários.  

14.Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora do DESAFIO  DE 
BOLSAS.  

 
A DIREÇÃO 

 


