EDITAL PROVISÓRIO E RESUMIDO nº 006/2018-Mat/Prep Provas Cert - REGULAMENTO PARA
A MATRÍCULA NO CURSO PREPARATÓRIO PARA ASPROVAS CERTIFICADORAS DESTINADOS A
ALUNOS QUE QUEIRÃO CONCLUIR O ENSINO FUNDAMENTAL OU MÉDIO POR INTERMÉDIO
DAS PROVAS CERTIFICADORAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 13 DE ABRIL DE 2019.
O Diretor do Colégio e Escola Técnica Instituto Unicless Educacional, no uso de suas atribuições,
e de acordo com a Resolução nº 062, de 16 de novembro de 2017, do Conselho Estadual de
Educação, torna público o edital de oferta de Preparatório para as Provas Certificadoras do
Ensino Fundamental e Médio.
-Considerando que o previsto no Edital Permanente nº 010/2017 – Provas Certificadoras
de Ensino Fundamental e Médio para o ano de 2018/2019;
-Considerando que a primeira prova certificadora de 2019, será ofertada pelo Instituto
Unicless Educacional no dia 13 de abril de 2019; e
-Considerando que o Curso Preparatório para as Provas Certificadoras é considerado
curso livre, sem a necessidade de aprovação de órgãos reguladores.
1. O Instituto Unicless Educacional torna pública a abertura de matrícula para o Curso
Preparatório para as Provas Certificadoras do Ensino Fundamental e Médio.
2. Serão ofertadas 50 vagas para o Preparatório para as Provas Certificadoras do Ensino
Fundamental e Médio dentro de uma matriz curricular adaptada de acordo com o edital
de provas certificadoras.
3. A turma será efetivada se tiver no mínimo 20 alunos matriculados.
4. Será permitida a participação de pessoas de outras nacionalidades desde que
apresentem a documentação de legalidade no Brasil.
5. Este curso não se confunde com as provas certificadoras que são gratuitas. O que está
sendo ofertado neste edital é o curso preparatório para as provas certificadoras.
6. O investimento dos cursos é o seguinte (escolha apenas uma opção):
a) Opção 01 – PREPARATÓRIO PARA PROVAS CERTIFICADORAS + CURSO TÉCNICO EM
ENFERMAGEM, RADIOLOGIA OU EDIFICAÇÕES = 4 parcelas de R$ 149,00 (já com o
bônus de adimplência) referente ao Curso Preparatório de Provas Certificadoras e
mais 28 parcelas consecutivas de R$ 189,00, sendo que se o pagamento for
efetuado impreterivelmente até o dia 10 de cada mês, o valor passará para R$
149,00 relativas Ao curso técnico;
- Nesta opção o tem que arcar com todos e qualquer material didático impresso,
material de uso individual em aulas práticas, uniforme básico (camisetas), seguro de
vida e 01 crachá; ou
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b) Opção 02 - PREPARATÓRIO PARA PROVAS CERTIFICADORAS (SEM CURSO TÉCNICO)
= 6 parcelas consecutivas de R$ 436,00, sendo que se o pagamento for efetuado
impreterivelmente até o dia 10 de cada mês, o valor passará para R$ R$ 396,00.
- Nesta opção o tem que arcar com todos e qualquer material didático impresso
7. A prova certificadora de 2019 será ofertada pelo Instituto Unicless Educacional no dia
13 de abril de 2019 e o Curso Técnico para os aprovados iniciará no dia 22 de abril,
podendo, aqueles que já possuem o ensino fundamental e que estarão assistindo o
Preparatório para a prova certificadora de Ensino Médio, assistirem aulas de disciplinas
básicas dos cursos técnicos como alunos especiais.
8. Importante salientar que caso o aluno não venha a lograr êxito nas provas certificadoras
não poderá dar continuidade ao curso Técnico, mesmo que contratado, devendo repetir o
curso preparatório e efetuar novamente as provas até logra êxito ou, caso possua o ensino
fundamental deverá apresentar, até o dia 22 de abril, data que inicia o curso técnico para
aqueles que foram aprovados, declaração que está frequentando o Ensino Médio, seja
regular, seja no sistema EJA.
9. Matrícula: o período de matrícula é de 07 de novembro a 10 de fevereiro de 2019, ou
ao completar 50 vagas, o que acontecer primeiro, sendo que para a matrícula, no ato, o
aluno deverá pagar a taxa de R$ 30,00. A primeira mensalidade somente será paga no
próximo dia 10.
10. Início das aulas: dia 11 de dezembro, as 20:30 horas.
11. Ao efetuar o pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 30,00, o aluno declara a
vontade de estudar no Instituto Unicless Educacional, assim como, a concordância com
todos os itens deste edital.
12. A efetuação da matrícula do aluno o obriga ao pagamento da primeira mensalidade sob
quaisquer condições, podendo o aluno cancelar a sua matrícula, com o consequente
cancelamento da primeira mensalidade até 07 (sete) dias após a assinatura do contrato de
prestação de serviço (matrícula).
13. Caso o aluno deseje, poderá pagar a primeira mensalidade no ato da matrícula, sendo
assim, isentado do pagamento da taxa de matrícula. Nesse sentido, em hipótese alguma
haverá a restituição da taxa de matrícula, caso o aluno opte pelo pagamento da primeira
mensalidade no próximo dia 10.
14. O curso será ofertado, dentro do limite de vaga estipulado, nos seguintes locais e
horários:
a) Unidade Campus Asa Branca, localizada na Rua Vicente Correia Lira, nº 1000, Asa Branca,
Próximo ao estádio Ribeirão, sendo em regra no horário das 20:30 às 22:00 horas,
PODENDO HAVER MUDANÇA DE HORÁRIO.
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15. Documentação necessária:
a) Cópia CPF;
b) Cópia Identidade;
c) Cópia do Certificado e Histórico de ensino médio ou fundamental, caso possua;
d) Cópia de Certidão de Nascimento;
e) Foto 3x4; e
f) Certificado de serviço militar para os homens.
g) Para estrangeiro, documentação de comprovação de legalidade no Brasil.
Observação: o aluno é ciente que poderá ser dado prazo de 60 dias para a entrega de toda
documentação, mas que a sua efetiva formação fica atrelada a entrega de toda a
documentação.
16. Duração do Curso:
O curso tem a duração de aproximadamente 04 meses, podendo ser pra mais ou para
menos.
17. Material didático e uniforme:
a) Nos valores desta campanha não está incluso qualquer tipo de material didático
impresso ou uniforme, porém, o aluno receberá gratuitamente, sob a forma digital, o
material didático no Portal do Aluno, onde poderá baixar utilizar no celular ou tablete ou,
ainda, imprimir. A Instituição ofertará a preço acessível, o material impresso para aqueles
que desejarem adquirir.
b) A Instituição obrigará, a partir de Janeiro de 2019, os alunos a utilizarem a camiseta da
Instituição e o Crachá, onde deverão adquirir diretamente nas lojas indicadas.
c) É completamente proibido adentrar nas instalações da Instituição utilizando chinelos ou
sandálias abertas.
18. Matriz Curricular e Horário:
DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA
ENSINO FUNDAMENTAL
10
10
Língua
10
Artes,

Ciências Naturais
História e Geografia
Língua
Portuguesa,
Estrangeira
Moderna,
Educação
Física.
Matemática.
Ciências da
Tecnologias

Natureza

e

10
ENSINO MÉDIO
suas
14

Ciências Humanas e suas Tecnologias
Linguagens e Códigos e suas
Tecnologias e Redação
Matemática e suas Tecnologias

14
14

HORÁRIO:

Terças e QuintasFeiras
Das 20:30 às 22:00
horas

Segundas, Quartas e
Sextas-feiras
Das 20:30 às 22:00
horas

14

19. Para a execução das Provas Certificadoras, o aluno deverá ter na data da prova 15 anos
para efetuar a prova de Ensino Fundamental e no mínimo 18 anos para a prova de Ensnio
Edital nº 006/2018-Preparatório para provas Certificadoras.

Página 3

Médio, conforme previsto no Edital Permanente nº 010/2017 – Provas Certificadoras de
Ensino Fundamental e Médio para o ano de 2018/2019 publicado no endereço:
https://unicless.com.br/resources/Edital%20Pemanente%202018.1.pdf
20. Outras dúvidas, poderão ser tiradas no whatsApp pela central de atendimento virtual,
92 99251 3820.
21. Casos pontuais serão resolvidos pela Coordenação do curso e pela Direção da Escola.
Boa Vista, 06 de novembro de 2018.
Instituto Unicless Educacional
A direção
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