
1. O Colégio Unificado oferece bolsas de estudo no 1º ano do Ensino Médio aos alunos oriundos de 
escolas públicas municipais, válidas enquanto o aluno permanecer matriculado na instituição.

2. Para concorrer à bolsa, o aluno interessado deverá preencher o cupom abaixo, entregando-o na 
Secretaria do Unificado ou na Secretaria de sua escola, ou enviar os dados para o e-mail 
relacionamento@sistemaunificado.com.br até dia 16 de outubro de 2021.

3. No dia 16 de outubro de 2021, sábado, das 8h30 às 11h45, haverá um aulão preparatório na unidade 
do Unificado em que se inscreveram.

4. No dia 23 de outubro de 2021, sábado, os alunos inscritos deverão chegar às 9h15 a esta unidade.

5. Das 9h30 às 11h30, estes alunos farão uma prova de 35 questões de múltipla escolha, com dez 
questões de Português, dez questões de Matemática, quatro questões de História, quatro questões de 
Geografia, quatro questões de Ciências e três questões de Atualidades, relativas aos conteúdos 
detalhados no verso deste regulamento.

6. O gabarito da prova será divulgado às 11h40 do dia da realização da prova.

7. Cada questão correta valerá um ponto e a classificação será baseada no número de pontos. Havendo 
empate, será considerada a pontuação obtida na parte de Língua Portuguesa da prova; persistindo o 
empate, será considerada a pontuação de Matemática; persistindo ainda o empate, todos os alunos 
nesta situação receberão a mesma classificação. 

8. Os alunos receberão bolsas variando de 10% a 90%, de acordo com o desempenho obtido na prova.

9. O resultado será divulgado às 9h do dia 1 de novembro de 2021, nas unidades do Unificado, e enviado 
neste dia às escolas públicas participantes.

10. Os alunos que receberam as bolsas poderão usufruir delas caso se matriculem até dia 08 de dezembro 
de 2021.

11. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones 3045-5200 (Itajaí), 3367-1025 (Baln. Camboriú) 
ou 3268-1805 (Itapema).
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