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Noite

PERÍODO

INÍCIO 08 de outubro de 2018

TÉRMINO 14 de novembro de 2018

HORÁRIO PARA MATRÍCULAS HORÁRIO PARA MATRÍCULAS

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 8h às 19h

SÁBADO 8h às 12h

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA

O QUE É O BERNOULLI?

DESCRIÇÃO DO CURSO

CARGA HORÁRIA SEMANAL

ATIVIDADES HORÁRIOS DIAS

AULAS REGULARES 18h40 às 21h20 segundas e quartas-feiras

PLANTÕES DE DÚVIDAS 14h às 18h segunda a sexta-feira

SIMULADOS BAHIANA Período vespertino Quinta-feira e/ou sábado.

MATERIAL DIDÁTICO

SERVIÇO DESCRIÇÃO

CADERNO DE REVISÃO Cadernos de exercícios Revisão Bahiana de Medicina 1ª fase.

PLANO DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES

MENSALIDADE PLANO VENCIMENTO

R$ 550,00  1× Na matrícula.

R$ 280,00  2× Na matrícula e no dia 5 de novembro.

>> Os valores de mensalidades acima já incluem os valores relativos ao material didático impresso.

>> Todas as parcelas do curso serão pagas por meio de boletos bancários.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

PESSOA APRESENTAR FORNECER

RESPONSÁVEL FINANCEIRO                                                                       

(18 anos ou mais)
CPF / Identidade

xerox do CPF, da identidade e do comprovante de 

residência, uma via da ficha de matrícula e duas do contrato 

preenchidas e assinadas

ALUNO xerox do CPF e da identidade e uma foto 3×4

   CURSO REVISÃO BAHIANA DE MEDICINA 1ª FASE

O curso se destina a revisar o conteúdo para o vestibular da faculdade Bahiana de Medicina, por meio da resolução de questões da 1ª fase do próprio exame 

e de uma coletânea de exercícios pedagogicamente selecionados de outros vestibulares no mesmo padrão. As disciplinas MATEMÁTICA, FÍSICA, BIOLOGIA, 

GEOGRAFIA, HISTÓRIA e PORTUGUÊS serão contempladas.

Todos os procedimentos de inscrição e matrícula devem ser feitos através de nosso site : www.bernoulli.com.br

Desde a sua criação até hoje, o Bernoulli conta com a atuação dedicada de seus fundadores, Rodrigo, Rommel e Paulo, três engenheiros egressos do ITA,

que, apesar da origem muito humilde, encontraram, por meio da educação, o caminho para vencer as dificuldades e alcançar seus sonhos. Professores por

vocação, exerceram essa atividade desde muito jovens, o que, juntamente com a veia empreendedora, propiciou que eles pudessem ter criado e conduzido

até hoje um dos projetos pedagógicos mais bem-sucedidos do Brasil: o Bernoulli. No Pré-vestibular Bernoulli, você vai estudar com quem entende como

ninguém de preparação para vencer grandes desafios, seja o seu sonho a Medicina, o Direito, as Engenharias, os demais cursos, o IME e o ITA ou

simplesmente amplificar suas potencialidades para chegar mais longe. O Bernoulli foi feito para você: com professores com muito conhecimento, didática e

carisma, carga horária robusta, soluções didáticas modernas impressas e tecnológicas, proposta pedagógica de excelência, a melhor infraestrutura e alunos

que, como você, sonham alçar grandes voos. Venha estudar com a gente e realizar seus sonhos!


