
  



 

REGULAMENTO DO PROCESSO DE INGRESSO DE ALUNOS 

COM DESCONTO ESPECIAL PARA 2019 
 

O COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO, POR SUA MANTENEDORA E DIRETORIA, PUBLICA O REGULAMENTO DO 

PROCESSO DE INGRESSO DE ALUNOS COM DESCONTO ESPECIAL, PARA O ANO LETIVO DE 2019. 

Pelo presente Regulamento, ficam abertas as INSCRIÇÕES para o Processo de Ingresso de Alunos com 

Desconto Especial 2019, do Colégio Imaculada Conceição, na Secretaria do Colégio, sito a Rua Professor 

José Cândido, 238 – Centro – Machado – MG, conforme as seguintes condições: 

1. DO OBJETIVO: O Colégio Imaculada Conceição, Instituição de Ensino privada, mantida pela Rede 

Concepcionista de Ensino, proporciona o Processo de Ingresso de Alunos com desconto especial. 

 

2. O PROCESSO  está aberto a estudantes de outras Instituições de Ensino, que ingressarão no 2º ano do 

Ensino Fundamental I à 2ª série do Ensino Médio, no ano letivo de 2019. 

 

3. DESCONTOS PARA 2019 serão oferecidos de 20% a 40%, NA MENSALIDADE, distribuídos nos anos e 

séries citados acima, da seguinte forma: pontuação de 50 a 60 pontos nas provas, o desconto será de 

20%. Com 70 pontos nas provas, 25% de desconto. Pontuação de 80 nas provas, 40% de desconto nas 

mensalidades. O Processo de Ingresso de Alunos com Desconto Especial é exclusivo para alunos 

novatos. Vagas limitadas por turmas. 

 

4. CRITÉRIOS PARA O PROCESSO DE INGRESSO DE ALUNOS: 

 O aluno será avaliado nos conteúdos de Português e Matemática.  

 O(A) aluno(a) deverá atingir, no mínimo, 50% do valor da prova, de Português e de Matemática,  

como exigência para sua classificação; 

 Em caso de empate, caberá à Direção do Colégio deliberar sobre a questão, considerando 

aproveitamento quantitativo, através do boletim escolar do ano letivo corrente; 

 Os candidatos classificados e beneficiados pelo presente Processo de Ingresso de Alunos com 

Desconto Especial terão suas vagas e descontos garantidos, até o final de cada segmento, a saber: do 

2º ao 5º ano do EFI; do 6º ao 9º ano EFII e 3ª série do Ensino Médio. 

 Caso o candidato que tiver direito à oferta não se matricular até a data prevista, a vaga será 

repassada ao próximo classificado; 

 

5. DA INSCRIÇÃO: As inscrições serão efetivadas na Secretaria do Colégio, no período de 10 de outubro 

de 2018 a 26 de outubro de 2018, das 08h às 11h e das 13h às 16h30. As inscrições serão gratuitas. O 

candidato deverá trazer consigo uma cópia de seus documentos pessoais e uma cópia da Declaração 

e/ou Boletim da série em que está cursando, no ano de 2018. 

 

6. DA PROVA: As provas serão realizadas nos dias 30 e 31 de outubro de 2018. Dia 30, das 08h às 11h, 

para os alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I e dia 31, das 13h30 às 16h30, para alunos do 

6º ano à 2ª série do Ensino Médio.  O tempo máximo de realização da prova é de 3 (três) horas, com 

prazo mínimo de entrega da prova de 1 (uma) hora.  A prova será composta por 40 questões para 

todos os anos e séries, nos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, sendo 20 questões para 

cada disciplina. A prova será dividida entre questões objetivas e subjetivas.  

 



6. DO RESULTADO: O resultado final do Processo de Ingresso de Alunos com Desconto Especial 2019 será 

divulgado no dia 09 de novembro de 2018, das 13h às 16h30, pela Diretora do Colégio, Irmã Caridade 

Antolín González, na Secretaria do Colégio. 

7.   DA MATRÍCULA: O candidato classificado deverá efetivar sua matrícula até o dia 11 de dezembro de 

2018,das 08h às 11h e das 13h às 16h30, na Tesouraria e/ou na Secretaria do Colégio. 

* Não efetivando a matrícula, o candidato perderá o direito a mesma, passando a vaga ao próximo 

candidato da lista e, assim, sucessivamente, até que as vagas sejam todas preenchidas.  

8. DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIADO: Cumpre observar, preliminarmente, que os alunos beneficiados 
pelo Processo de Ingresso com Desconto Especial,do Colégio Imaculada Conceição, devem cumprir as 
seguintes condições: 

  Manter desempenho acadêmico que resulte em média igual ou superior a 60% (sessenta por cento) 
em todos oscomponentes curriculares;  

  Não apresentar problemas disciplinares que resultem em advertências ou suspensão; 

  Manter pontualidade nos pagamentos do material apostilado e das mensalidades com desconto;  

  Colaborar na realização de eventos e atividades promovidos pelo Colégio; 

  Frequentar 80% das aulas e das atividades extracurriculares, salvo por motivo de doença evidenciada 
por Atestado Médico.  
 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
O candidato deverá comparecer ao local para a realização da prova com antecedência de 15 (QUINZE) 
minutos portando consigo: documento de identificação e comprovante de inscrição. A entrada dos 
candidatos será pelo portão de entrada principal, à Rua Professor José Cândido, 238. 
 

* Os descontos são pessoais e intransferíveis. 

* Durante a realização da prova, é expressamente proibido ao candidato, usar aparelhos eletrônicos, 

comunicar-se com outro candidato e, ainda, consultar livro ou qualquer anotação.  

*O desconto concedido será sobre o valor da anuidade. Ressalta-se que não estão inclusos no Processo 

de Desconto para Alunos os custos dos seguintes itens: material didático apostilado, uniforme, 

atividades extraclasse, 2ª chamada de provas. 

* Registre-se que os demais benefícios e/ou descontos não são cumulativos. 

* Não haverá revisão de provas. 

* Em virtude de todo o exposto, vale ratificar que, o descumprimento de quaisquer das disposições e 

regras integrantes neste Regulamento poderá acarretar no desligamento compulsório do Processo de 

Ingresso de Alunos com Desconto Especial e a perda do desconto.  

* O ato da inscrição implica na concordância e aceitação do presente Regulamento, bem como das 

decisões emanadas pelo Conselho Diretivo. 

* Ocorrências não previstas neste Regulamento serão resolvidas pelo Conselho Diretivo do Colégio. 

 

Machado, 10 de outubro de 2018. 
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