
 

MANUAL DO CANDIDATO 

CONCURSO DE BOLSAS – DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 

 

Este manual contém as orientações para participação no Concurso de Bolsas do 
DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR. Apresentamos as principais regras que 
norteiam esse Concurso, cujo objetivo é propiciar ao estudante descontos na 
mensalidade dos serviços, quando matriculado no Curso Super Det 2020. 

 

A quem se destina os descontos do Concurso de Bolsas? 

Os descontos do Concurso de Bolsas do DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 
são destinados aos alunos matriculados ou interessados em se matricular no 
Curso Super Det 2020, e que participaram do Concurso. Os descontos não são 
válidos para os outros cursos oferecidos pela instituição. 

 

Como participar? 

• Acesse o endereço: http://www.determinantebh.com.br/concursodebolsa/  

• Clique em “INSCRIÇÃO”. 

• Preencha o cadastro inicial com os dados do candidato (todos os campos 
são obrigatórios). 
 

• Clique em “INSCREVER-SE”. 

• Ao concluir o cadastro, uma mensagem de confirmação será 
encaminhada ao e-mail cadastrado. 

 

 

Pode ser feita uma nova inscrição em caso de ausência no dia da prova? 

Sim, mas somente nos casos em que o candidato não realizou a prova para a 
qual se inscreveu. Além disso, é preciso que estejam abertas as inscrições para 
uma nova prova. 

 

  



 

Das responsabilidades do candidato 

• Comparecer ao local e horário indicados para a realização da prova (a 

prova será realizada ONLINE). 

• Garantir que todas as informações cadastradas são verdadeiras, sob 
pena de ter o desconto cancelado. 
 

• É expressamente proibida qualquer tentativa de fraude durante o 
Concurso, como: comunicar-se com outro candidato durante a prova; 
portar material de consulta ou fazer qualquer outra ação não 
autorizada com a intenção de obter um maior número de acertos. No 
caso de flagrante de fraude, a prova será cancelada imediatamente; 
se a ação for constatada posteriormente, os responsáveis serão 
chamados. Em ambos os casos o desconto será cancelado e nos 
reservamos o direito de bloquear a matrícula.  

 
• O caderno de questões ficara disponível em data e horário agendado 

pela instituição. Após o início da prova, que será realizada por 
ferramenta tecnológica via Internet, o aluno terá tempo definido de 
início e fim. 

Das provas 

• Conteúdo das provas 

O conteúdo cobrado nas provas é referente aos 3 (três) anos de Ensino Médio e 

Redação. 

• Duração das provas 

Turma Tempo de prova 
Super Det 3 horas 

  



 

• Questões  

As provas para o Curso Super Det 2020 são compostas de 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha e Redação, divididas da seguinte forma: 

Curso  
Matemática 
e suas 
Tecnologias  

Ciências da 
Natureza e 
suas 
Tecnologias  

Ciências da 
Humanas e 
suas 
Tecnologias  

Linguagens, 
Códigos e 
suas 
Tecnologias1 

Total 

Curso 
Intensivo 
Enem 10 10 10 10 40 

 

• Consulta 

O candidato não poderá realizar download da prova. Porém, caso tenha 
interesse em consultar a prova após a divulgação do resultado, poderá fazê-lo 
dentro do período de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da realização do 
Concurso. Basta que o candidato solicite sua prova à Unidade com 
antecedência, para que esta seja devidamente separada e disponibilizada, 
somente para consulta, em horário definido pela Unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
1 Não serão cobradas questões de Línguas Estrangeiras Modernas (Língua Inglesa e Língua Espanhola). 



 

Dos descontos obtidos 

Os descontos obtidos no Concurso de Bolsas do DETERMINANTE PRÉ-
VESTIBULAR seguem as seguintes regras: 

 
• Os descontos são pessoais e intransferíveis e serão aplicados sobre o 

valor vigente dos serviços na data da matrícula. 
 

• Os descontos variam de 0% (zero) a 100% (cem) e são válidos apenas 
sobre o valor dos serviços. Não há descontos sobre o valor dos 
materiais didáticos. 
 

• Os descontos não são cumulativos com outros descontos automáticos, 
como descontos de dependente, de relacionamento, de sindicato ou de 
empresas convencionadas. Será concedido somente o desconto obtido 
no Concurso ou um dos descontos citados anteriormente, valendo aquele 
que for maior. 

 

Critérios para os descontos 

• Os critérios são individuais e não dependem do resultado coletivo. O 
percentual de desconto não segue uma razão linear. Por exemplo, acertar 
50% (cinquenta) das questões não necessariamente corresponde a 50% 
(cinquenta) de desconto no valor dos serviços. 
 

• O percentual de desconto para o Curso Super Det 2020, será calculado 
utilizando-se de regra desenvolvida exclusivamente pelo Determinante, 
que avalia a coerência pedagógica do candidato. 
 
 

Da divulgação dos resultados e matrícula 

Os resultados serão informados por e-mail em até 5 (cinco) dias úteis após a 
realização da prova.  

Os candidatos terão 5 (cinco) dias úteis para realizar a matrícula após o envio 
do resultado por e-mail. Caso não seja realizada a matrícula nesse prazo, o aluno 
perderá o direito aos descontos concedido pelo concurso de bolsa. 

Para casos em que os candidatos já se encontram matriculados, o 
refinanciamento do contrato deverá ser solicitado e formalizado na Secretaria do 
DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR pelo RL (Responsável Legal) em até 10 
(dez) dias úteis após o resultado da prova. Caso contrário, os descontos 
adquiridos nas provas perderão a validade. 



 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria do DETERMINANTE 
PRÉ-VESTIBULAR (veja o endereço http://www.determinantebh.com.br/fale-
conosco/)  ou envie uma mensagem pelo canal “Fale Conosco”. 

 

Disposições finais 

 O Concurso de Bolsas do DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR é realizado via 
ferramenta tecnológica utilizando a internet, nas datas e horários estipulados, 
previamente divulgados enviados por e-mail para os candidatos cadastrados em 
http://www.determinantebh.com.br/concursodebolsa/ 

A inscrição no Concurso de Bolsas do DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR e a 
realização da prova não garantem vaga ou reserva de vaga para a turma 
escolhida. 

As vagas para as turmas do DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR são 
extremamente limitadas e são inferiores ao número de candidatos que realizam 
o Concurso de Bolsas. 

A garantia a vaga nas turmas do DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR é 
assegurada através da efetivação da matrícula na turma de seu interesse e deve 
ser realizada na Secretaria do DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR e não por 
meio do site. 

Os candidatos poderão efetuar a matrícula sem desconto e, após a divulgação 
do percentual de desconto obtido, solicitar o refinanciamento em até 10 (dez) 
dias úteis, para que os descontos sejam aplicados sobre os valores do contrato. 

Os descontos obtidos nas provas são exclusivos para o Curso Intensivo Enem 
2º Semestre. 

O desconto informado é passível de alteração unilateral por parte do 
DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR em casos de erros ou equívocos 
constatados no sistema, na identificação do candidato ou na aferição de suas 
habilidades. O DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR reserva-se o direito de 
validar o percentual de desconto adquirido no ato da matrícula. 

É permitida a realização de apenas uma prova durante todo o Concurso de 
Bolsas para o período letivo pretendido. 

 

Nosso endereço (Belo Horizonte): 

• Unidades SAVASSI: 

Rua Tomé de Souza, 701 – Funcionários 

http://www.determinantebh.com.br/fale-conosco/
http://www.determinantebh.com.br/fale-conosco/

