
Bolsa de Estudo 2021 

  

O Instituto Dom de Educar é uma instituição de ensino que tem por objetivo prestar serviços na                 

área desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Adota o Sistema de Ensino MOVE, um                

sistema inovador integrado por ações, produtos e serviços que interagem entre si, articulando os              

conhecimentos a serem desenvolvidos nos níveis educacionais que a instituição oferece. 

  

1.     Da Finalidade 

O Exame de Bolsas On-line 2021 faz parte de um dos meios de obtenção de descontos nas                 

parcelas da anuidade do 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio do Instituto                 

Dom de Educar para o ano letivo de 2021. 

  

2. Da Abrangência 

2.1. Poderão participar do Exame de Bolsas On-line 2021, os alunos do Instituto             

Dom de Educar e de outras escolas, tanto públicas, como particulares, estudantes do 8º ano               

do Ensino Fundamental, que cursarão o 9º ano em 2021, e estudantes da 2ª série do Ensino                 

Médio que cursarão a 3ª série em 2021; 

2.2. São elegíveis todos/as alunos/as que atendam aos REQUISITOS PARA          

CONCESSÃO DE BOLSA; 

2.3.                  As bolsas serão válidas para as matrículas do ano letivo de 2021; 

2.4. Os descontos obtidos através do Exame de Bolsas On-line 2021 incidirão sobre             

as parcelas da anuidade de janeiro a dezembro de 2021; 

2.5. Os descontos obtidos através do Exame de Bolsas On-line 2021 não serão             

cumulativos. O candidato deverá optar pelo desconto que melhor lhe atender. 

Parágrafo único – A primeira parcela da anuidade, denominada popularmente como matrícula            

(parcela 01/2021), deverá ser paga integralmente, não sendo objeto de desconto ou isenção. 

  



3. Das Inscrições 

3.1 As inscrições para solicitação de bolsas para o ano de 2021 deverão serem efetivadas               

exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no período de 16 de dezembro de 2020 a               

28 de janeiro de 2021; 

3.2 Os/As alunos/as que desejarem se candidatar a bolsista devem preencher o formulário             

de solicitação de bolsas disponível no site do Instituto Dom de Educar. (CLIQUE AQUI              

PARA PREENCHER O FORMULÁRIO); 

3.3  Informar os dados pessoais obrigatórios; 

3.4  A inscrição é gratuita; 

3.5 Na hipótese de constatação de declaração falsa dos dados informados por meio do              

formulário de solicitação, o/a candidato/a será eliminado/a do processo seletivo. 

  

4. Da Prova 

4.1 O Exame de Bolsas On-line 2021, será composto por uma única etapa: Prova On-line               

composta de 40 (quarenta) questões sobre os assuntos das áreas de conhecimento a             

seguir: 

·       Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia e História) – 10 questões; 

· Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Ciências, Química, Física e Biologia) – 10              

questões; 

· Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Língua          

Estrangeira – Inglês – e Artes) – 10 questões 

·       Matemática e suas Tecnologias – 10 questões. 

  

4.2 As questões respeitarão o nível de conhecimento adequado ao ano que o candidato              

está concorrendo a bolsa de estudos. 

4.3 A prova será realizada em plataforma específica no dia 29/01/2021, com início às              

8h00min, com 2h de duração; 

https://sites.google.com/d/1-8TOko328ZzWi3R_AK1TBS_9z9q0YBKF/p/1lpEl8E91haf9poWOGmoXw6QyKDl0wPWe/edit
https://sites.google.com/d/1-8TOko328ZzWi3R_AK1TBS_9z9q0YBKF/p/1lpEl8E91haf9poWOGmoXw6QyKDl0wPWe/edit


4.4 O acesso será enviado por e-mail (e-mail cadastrado no ato da inscrição) até 15min               

antes do início da prova; O e-mail será enviado pelo endereço           

bolsas2021@domdeeducar.com . Lembre de verificar sua caixa de spam ou já marcar            

este endereço como seguro; 

4.5  O candidato terá 10 minutos de tolerância de atraso para iniciar a prova; 

4.6  O tempo mínimo de prova é de 1 hora; 

4.7 O sistema bloqueia automaticamente a execução da prova após encerrar o tempo             

determinado; 

4.8 Estarão eliminados os candidatos que entregarem a prova após o horário de             

encerramento; 

4.9 Não nos responsabilizamos por problemas técnicos e sinal de internet para a             

realização da prova; 

4.10        As Provas serão realizadas exclusivamente de forma on-line; 

4.11 É expressamente proibida qualquer tentativa de fraude durante a prova, como:            

comunicar-se com outras pessoas durante a prova; portar material de consulta; acessar            

outras abas no navegador, utilizar aparelhos eletrônicos ou fazer qualquer outra ação não             

autorizada com a intenção de obter um maior número de acertos. No caso de suspeita de                

fraude, o candidato será contatado por um fiscal. Caso a fraude seja confirmada, a prova               

do candidato será cancelada; 

4.12 Não será permitido o uso de celular ou qualquer outro meio de comunicação,              

bem como calculadora e outros objetos similares, durante a realização da prova; 

4.13 O gabarito oficial será divulgado pela internet no endereço          

www.domdeeducar.com.br, no dia seguinte à prova. 

  

5. Dos Resultados 

5.1 O candidato poderá conferir sua aprovação a partir do dia 29/01/2021, no site da               

escola. As matrículas dos contemplados com o Exame de Bolsas On-line 2021, que             

fizerem a prova em 29/01/2021 deverão ser efetivadas até o dia 01/02/2021, ou outra data               

a critério da Direção; 

http://www.domdeeducar.com.br/
http://www.domdeeducar.com.br/


5.3 Para ser aprovado o candidato deve atingir nota igual ou maior do que 8 (oito) pontos                 

numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), onde o primeiro configura-se sem rendimento e o                

segundo o acerto de todas as questões da prova. 

5.4 Para receber o benefício o candidato deve ter concluído o 8º ano do ensino               

fundamental II ou o 2º ano do ensino médio, para concorrer às bolsas com ingresso em                

2021 no Instituto Dom de Educar no 9º ano do ensino fundamental II ou 3º ano do ensino                  

médio. 

  

6. Sobre as Bolsas de Estudos 

6.1 São ofertadas bolsas de 50% contemplando apenas o serviço do ensino regular e              

restringindo-se às parcelas da anuidade escolar exclusivamente para o ano letivo de 2021. 

6.2 O processo de NOVAS BOLSAS é destinado também aos alunos do Instituto Dom de               

Educar aptos a cursarem a série e/ou ano letivo (9º ano do ensino fundamental II ou 3º ano                  

do ensino médio) em 2021. Para estes alunos o desconto não é cumulativo; 

6.3 As bolsas concedidas só serão validadas após consulta junto aos órgãos de proteção              

ao crédito do responsável financeiro. 

 

7. Bolsas de estudos ofertadas 

7.1 A bolsa não inclui as seguintes despesas: 

·       Serviços especiais de reforço; 

·       Ensino integral; 

·       Cursinho; 

·       Progressão parcial; 

·       Transporte escolar; 

·       Segunda chamada de prova ou exame; 

·       Segunda via de documentos; 

·       Segunda via de certificados de conclusão do Ensino Médio; 



·       Viagens de estudo ou de passeio; 

·       Alimentação; 

·       Material didático e paradidático; 

·       Uniforme; 

·       Custos com práticas desportivas e artes; 

·       Custos para festivais promovidos pelo Instituto Dom de Educar; 

·       Quaisquer outras atividades extracurriculares. 

  

8. Disposições Gerais 

8.1 As provas serão elaboradas por uma comissão de professores do Instituto Dom de              

Educar, assim como o Gabarito Oficial, não cabendo recurso dos resultados obtidos; 

8.2 A efetivação da inscrição implica a concordância e a aceitação deste Regulamento; 

8.3 A bolsa de estudo concedida é pessoal e intransferível; 

8.4 – Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral do Instituto Dom de Educar. 

 
Informações e Dúvidas:  bolsas2021@domdeeducar.com 


