
     

 

MEGABOLSÃO PRÉ-VESTIBULAR 2018 
Extensivo ALFA | Extensivo AlfaMED | Intensivo Smart Plus 

Extensivo Kapa Matutino |  Extensivo Kapa vespertino 
 

Início das aulas: 29/01/2018 
 

Edital 

Montes Claros, 18 de dezembro de 2017 

A todos os interessados, comunicamos que as inscrições para o Megabolsão Sólido Pré-

Vestibular 2018 estão abertas a partir desta data. 

 

1. Descrição do processo 

O Megabolsão Sólido Pré-vestibular 2018 será composto de: 

• Provas de múltipla escolha 

• Prova de Redação (a título de desempate) 

A lista de aprovados será divulgada no site www.colegiosolido.com.br juntamente com um 

informativo com todos os esclarecimentos sobre a matrícula. Os alunos devem ser 

matriculados seguindo as orientações e prazos previstos neste Edital de modo a garantir sua 

vaga. 

 

2. Inscrições 

Serão admitidas inscrições somente via Internet, no endereço eletrônico 

www.colegiosolido.com.br, solicitadas no período entre 08 horas do dia 18 de dezembro de 

2017 e 23 horas e 59 minutos do dia 31 de janeiro de 2018, observando o horário oficial de 

Brasília/DF. 

O Colégio Sólido não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

http://www.colegiosolido.com.br/
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O comprovante com horário e local de realização das provas estará disponível na internet em 

até três dias úteis após o pagamento da inscrição e deverá ser impresso pelo candidato para 

apresentação no dia da prova. 

 

2.1 Taxa de Inscrição 

A taxa de inscrição é de R$ 20,00 (vinte reais) para todos os candidatos e não estará sujeita à 

devolução. 

O candidato efetuará o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário. 

O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.colegiosolido.com.br e 

deverá ser, imediatamente, impresso, para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão 

do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online. 

O candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de acompanhamento do 

Megabolsão Sólido Pré-vestibular 2018. 

O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos 

Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. 

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o 1º dia útil após sua inscrição. O 

sistema anulará o boleto bancário que não for pago no prazo. Neste caso, deverá ser impresso 

um novo boleto. As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de 

pagamento da taxa de inscrição. 

O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico 

www.colegiosolido.com.br, por meio da página do Megabolsão Sólido Pré-vestibular 2018, 

após a aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção 

desse documento. 

 

3. Provas 

As provas de múltipla escolha serão compostas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, 

Linguagens e Matemática, além de uma Redação como critério de desempate. 

*Conteúdo Programático: Todo aquele referente ao Ensino Médio regular. 

 

3.1  Local, horário e data das provas 

As provas serão aplicadas no dia 3 de fevereiro de 2018, sábado, de 8h às 13h00 no seguinte 

local: 

• Sólido Ibituruna Center Shopping – Av. José Corrêa Machado, 1079 – Bloco C - 3º andar 
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3.2 Desempate 

Somente serão corrigidas as provas de Redação dos candidatos que ficarem empatados na 

prova de múltipla escolha classificados entre os 5 primeiros colocados, e sua nota será 

utilizada apenas como critério de desempate entre os candidatos com notas iguais. 

 

4. Para fazer as provas 

O aluno deverá: 

• Portar comprovante de inscrição e carteira de identidade ou outro documento de 

identificação com foto recente legalmente reconhecido. 

• Portar caneta com tinta preta e de tubo transparente, lápis e borracha. 

Observações: 

• Não será permitido o uso de máquina de calcular ou similares, nem o acesso a qualquer 

fonte de consulta. 

• O candidato não deve levar bolsas, mochilas ou aparelhos eletrônicos como celulares, mp3 e 

outros, pois não lhe será permitido fazer a prova estando de posse de objetos que não os 

necessários à execução da mesma. 

 

5. Bolsas (Descontos a partir da 2ª mensalidade) 

Serão distribuídas bolsas aos cinco primeiros colocados de cada curso do seguinte modo: 

1º  lugar: 100% 

2º  lugar: 80% 

3º  lugar: 70% 

4º  lugar: 60% 

5º  lugar: 50% 
 

Atenção: As bolsas consistirão de descontos, conforme o percentual adquirido, a partir da 2ª 

(segunda) mensalidade, ou seja, o aluno bolsista não estará isento da taxa de matrícula de R$ 

210,00 (duzentos e dez reais), da 1ª mensalidade e nem do valor correspondente ao material 

didático, que deverão ser pagos à parte.  

 

6. Publicação do gabarito 

Os gabaritos oficiais das provas de múltipla escola serão publicados no site 

www.colegiosolido.com.br imediatamente após o horário previsto para o término das provas. 

 

7. Dos prazos para contestações 

O candidato inscrito terá um prazo de até 24 horas após a publicação do gabarito oficial para 

contestação de quaisquer questões e/ou gabarito e deverá fazer por meio do link “Fale 

conosco” no site www.colegiosolido.com.br. 
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8. Divulgação do resultado 

O resultado será divulgado no site www.colegiosolido.com.br até às 15 horas do dia 6 de 

fevereiro de 2018. 

 

7. Matrícula 

Os candidatos contemplados terão até o dia 10 de fevereiro de 2018 para efetuarem a sua 

matrícula conforme a disponibilidade de vagas. Não há transferência de bolsa caso o aluno 

contemplado não efetue sua matrícula. 

 

8. Restrições 

Caso o candidato já tenha estudado no  Sólido, sua inscrição ao presente Megabolsão poderá 

ser recusada ou mesmo cancelada, bem como sua matrícula poderá ser rejeitada, em virtude 

de histórico disciplinar desfavorável segundo avaliação a critério do Sólido. 

 

Atenciosamente, 

A DIREÇÃO 

http://www.colegiosolido.com.br/

