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REGULAMENTO DO EDITAL DE BOLSAS DE ESTUDOS 2017
O Colégio Lyceu – ANGLO FAET por este edital torna público à comunidade
estudantil de Muzambinho e região que estão abertas as inscrições para o Processo
Seletivo de Bolsas de estudos para o ano letivo de 2017 visando à concessão de bolsas de
estudos da 1ª série à 3ª série do Ensino Médio, conforme orientações abaixo:

1 - Do Processo:
- O processo de Bolsa de Estudo é o processo seletivo que visa garantir igualdade de
condições no acesso a este benefício do Colégio Lyceu.

2 - Do Objetivo:
a) Oportunizar alunos da rede pública e privada de ensino, com bom desempenho escolar,
o acesso ao modelo de ensino 360◦. Um modelo inovador e de qualidade oferecido pelo
Colégio Lyceu.
b) Estimular a ocupação de vagas do Colégio Lyceu, no turno matutino, por alunos
oriundos de escolas ou colégios públicos ou privados da cidade e da região.

3 - Das Bolsas:
- Serão oferecidas Bolsas com Desconto de até 100% na mensalidade, distribuídas nas
séries citadas acima.

4 - Da Inscrição:
- As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 08/12/2016 a 15/12/2016,
das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, na Secretaria do Colégio Lyceu, ou pelo site
www.lyceu.com.br
- A simples inscrição no processo de Bolsas não garante a vaga na série ingressante.
- O responsável legal de cada candidato deverá preencher o Requerimento de Bolsa de
Estudo, informando dados pessoais e indicando a série/ano que irá cursar no ano letivo de
2017 e os seguintes documentos:
a) carteira de identidade e CPF do responsável;
b) endereço completo.
- A inscrição para o processo seletivo é sinônimo do aceite ao regulamento e normas
gerais, bem como das decisões dos organizadores.

5 - Dos Requisitos:
Podem participar do processo de Bolsas:
- Concluintes do 9º ano do Ensino Fundamental e concluintes das 1as e 2as séries do
Ensino Médio, sendo alunos do Colégio Lyceu ou não.

6 - Das Provas:
- O Processo de Bolsas será realizado no dia 17 de Dezembro de 2016, sábado, das 8h às
12h, nas dependências do Colégio Lyceu. Os candidatos deverão se apresentar com 30
minutos de antecedência, munidos do RG original, caneta azul ou preta, lápis e borracha.
- Os candidatos somente poderão deixar a sala de provas 1h30min após o início do horário
de realização desta.
- A prova será composta de 48 questões de caráter objetivo, sendo 04 de cada uma das
seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, Inglês,
Espanhol, Sociologia, Filosofia no valor de 1 ponto cada questão. E uma proposta de
Redação no valor de 12 pontos, totalizando 60 pontos.
- Não será permitido o porte/uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e de
comunicação durante a realização da prova, como também será vedada qualquer consulta
bibliográfica.
- O candidato que estiver portando celular deverá desligá-lo e guardá-lo antes do início da
prova para evitar o incômodo aos demais.
- As bolsas serão válidas somente para as séries a serem cursadas no ano de 2017. Para os
anos letivos subsequentes o candidato deverá se submeter a novos processos de bolsas.

7 - Dos Critérios de Avaliação:
- A ordem de classificação será diferente para alunos externos (outras escolas) e alunos
internos (Lyceu).
- O(A) aluno(a) deverá atingir, no mínimo, 60% da prova, como exigência para sua
classificação.
- Em caso de empate, caberá à Direção do Colégio deliberar sobre a questão, considerando
aproveitamento quantitativo na disciplina de Matemática. Permanecendo o empate, o
critério será o melhor desempenho na disciplina de Língua Portuguesa.

8 - Do Resultado:
- O resultado final do processo de Bolsas 2017 será divulgado no dia 22 dezembro de
2016, pelo site e Secretaria do Colégio Lyceu.

9 - Da Matrícula:

- O candidato classificado deverá efetivar sua matrícula até o dia 05 de Janeiro de 2017,
das 8h às 11h e das 13h às 17h, na tesouraria do Colégio Lyceu.
- Caso o aluno contemplado não efetive a matrícula no prazo estabelecido, a bolsa será
desconsiderada. Desta forma o aluno com a colocação subsequente a dele será
contemplado com a bolsa de estudos.

10 - Das Obrigações do Aluno Bolsista:
- Cumpre observar, preliminarmente, que os alunos beneficiados pelas Bolsas de Estudo
do Colégio Lyceu – ANGLO FAET, devem cumprir as seguintes condições: Manter
desempenho acadêmico que resulte em média igual ou superior a 70% (setenta por cento)
em todos os componentes 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 pedagógicas promovidos pelo Colégio; Frequentar, no mínimo, 80% ( oitenta
por cento) das aulas e das atividades extracurriculares, salvo por motivos de doença
evidenciada por Atestado Médico.

Muzambinho, 07 de Dezembro de 2016

