
 

PROGRAMA DE SUPORTE FINANCEIRO 

PARA ALUNOS EM FUNÇÃO DO 

DESEMPENHO 

EDITAL – 2021/1º 

 

Prezados candidatos, 
 

Comunicamos que o Programa de Suporte Financeiro para alunos em 

função do desempenho para o ano de 2021 está aberto. 

O Programa visa conceder bolsas de estudo de até 100% a alunos 

que apresentem desempenho diferenciado no Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio).  

Neste Edital, apresentaremos o passo a passo a ser seguido pelo 

candidato, além das demais informações referentes ao Programa. 

 

1. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

Para realizar a inscrição no Programa, os interessados deverão 

seguir os seguintes passos: 

A inscrição em nosso Programa deverá ser realizada por completo em 

nosso site www.bernoulli.com.br, clicando no banner relativo ao 

Programa. 

Concluído o processo, será enviado um comprovante de inscrição 

ao endereço de e-mail do candidato cadastrado no formulário do 

Programa. Certifique-se desse recebimento e, caso não esteja tendo 

sucesso, entre em contato com nossa secretaria para pedir suporte. 

1.1 INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O 
PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

É obrigatório o preenchimento de todas as informações solicitadas 

no formulário que se encontra em nosso site bem como a anexação 

http://www.bernoulli.com.br/


 

dos documentos comprobatórios conforme a opção de inscrição 

escolhida, sendo essas informações necessárias para o 

prosseguimento da inscrição do candidato; do contrário, não será 

possível seu cadastro e, consequentemente, não será computada 

sua inscrição no Programa. 

Para o candidato que queira participar do Programa e ateste ter 

estudado todo o seu Ensino Médio em escola pública, é necessário que 

seja anexada, pela plataforma de inscrição, uma cópia do Histórico 

Escolar original ou de algum boletim da 2ª ou 3ª série do Ensino 

Médio, para que o documento seja validado e o desconto concedido. 

Caso tal documento não esteja de acordo, o desconto poderá não ser 

concedido ou mesmo cancelado pela secretaria do Pré-vestibular 

Bernoulli, devido ao fornecimento de informações não comprovadas 

na participação no processo. 

A única opção de inscrição para concorrer à bolsa no Pré-vestibular 

Bernoulli por meio desse processo é pela nota do Enem. 

Para uso da nota do Enem, devem ser digitadas as notas solicitadas nos 

campos específicos para esse fim e anexado o boletim do Enem. Deverá ser 

utilizada a última nota do Enem que o candidato tiver. Este só terá validade 

se emitido pelo site do Inep (enem.inep.gov.br). Nele deverão constar os 

dados completos do candidato, como nome e CPF, e todas as notas, 

objetivas e de redação. 

O(s) documento(s) deverá(ão) ser anexado(s) à plataforma do Programa em 

formato PDF; caso contrário, as notas não serão aceitas pelo Programa. 

Caso tal(is) documento(s) não seja(m) entregue(s) ou não esteja(m) de 

acordo, poderá não ser analisada a concessão de descontos ou ser 

cancelado o desconto eventualmente concedido. 

 
2. RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO 

Atender às regras estipuladas neste Edital para inscrição e entregar 

por meio digital na plataforma o boletim do Enem.  

 

https://enem.inep.gov.br/participante/#!/loginParticipante


 

 

 
3. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

O Bernoulli fará a avaliação individual de cada candidato, adotando a 

distribuição de desconto a critério próprio, baseando-se 

primordialmente no desempenho dos candidatos no Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio), na evolução das matrículas para os 

cursos pretendidos e na disponibilidade de recursos para suporte 

financeiro aos alunos. 

 
 

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado será divulgado em até 3 (três) dias úteis após a realização 

da inscrição por meio da nota do Enem no próprio site do Bernoulli. 

O candidato deverá consultá-lo seguindo o mesmo procedimento feito 

para realizar a inscrição no Programa, por meio da opção “quero 

conferir o resultado”, a ser escolhida após a informação do seu CPF. 

 

5. MATRÍCULA 

Para os candidatos contemplados com bolsas de estudo e que ainda 

não tenham realizado a matrícula, será de 5 (cinco) dias úteis, após 

a divulgação do resultado, o prazo para efetivarem a matrícula 

utilizando o desconto concedido pelo Pré-vestibular Bernoulli. Após 

esse prazo, fica a critério do Pré-vestibular Bernoulli a manutenção ou 

não do desconto concedido ao candidato. 

Todas as informações para a matrícula bem como o ambiente para 

realizar os procedimentos estão disponíveis em nosso site: 

wwww.bernoulli.com.br. 

 
6. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS DESCONTOS OBTIDOS 

Os descontos obtidos no Programa são pessoais e intransferíveis e 

serão aplicados sobre os valores das mensalidades do Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais. O desconto não é estendido ao 



 

Contrato de Fornecimento de Material Didático nem à taxa de 

matrícula ou a outras tarifas de serviços adicionais que venham a ser 

contratados pelo CONTRATANTE no decorrer do ano. 

Os descontos obtidos no Programa não serão cumulativos com 

nenhum outro tipo de desconto e não valerão, necessariamente, 

para os anos seguintes ou para outro curso e/ou turno que não 

aqueles para os quais foi agraciado. 

Após o prazo de matrícula destacado no item 5 deste Edital, fica a 

critério do Pré-vestibular Bernoulli a manutenção ou não do desconto 

concedido ao candidato. 

Este programa é destinado exclusivamente para alunos 

matriculados ou que farão matricula nas turmas que iniciaram 

as aulas a partir de abril. 

 

7. OBSERVAÇÕES FINAIS 

1. O processo para o Programa é todo online.  

2. O candidato poderá participar anualmente deste Programa uma 

única vez. 

3. A inscrição no Programa não garante a vaga, devendo o candidato 

realizar todo o processo de matrícula em nosso site 

www.bernoulli.com.br. 

 

4. A realização da matrícula não está vinculada à participação do 

candidato no Programa, podendo o candidato realizar a sua matrícula a 

qualquer tempo, desde que haja vagas. Apenas o desconto, nos casos 

em que o candidato tenha sido contemplado, terá prazo para 

utilização, como descrito no item 5 deste Edital. 

 

Atenciosamente, 
 

A DIREÇÃO. 

http://www.bernoulli.com.br./
http://www.bernoulli.com.br./

