
CONCURSO DE BOLSAS SEMIEXTENSIVO 2020  

ANGLO DISCIPLINAS 

 A seleção será realizada de forma online, através de avaliação de desempenho. Cada inscrito deverá realizar 

até DOMINGO, 17 DE MAIO DE 2020, até às 23h59min, os seguintes procedimentos:  

• Preencher o formulário de inscrição disponível no link: https://forms.gle/H1L3A6cWmw2XSBak8  

O não preenchimento ou omissão de algum dos dados solicitados poderá levar à invalidação da inscrição.  

 

• Enviar o boletim escolar ou de desempenho, no vestibular, para o e-mail: anglodisciplinas@gmail.com 

o Alunos que estão cursando o 3º ano deverão enviar o último boletim de 2019. 

o Alunos que já concluíram o ensino médio poderão optar por enviar o boletim escolar de conclusão do 

3º Ano ou o boletim de desempenho do último vestibular da UFRGS. Somente um será considerado na 

avaliação. 

• Colocar no assunto do e-mail: “Concurso de Bolsas – (Nome completo do Participante)” 

 

•  Anexar o boletim em formato PDF ou imagem com todos os campos legíveis.  

 

A direção pedagógica do ANGLO DISCIPLINAS irá avaliar criteriosamente cada boletim, de acordo com um 

ranking de notas e conceitos. Os resultados serão divulgados através dos contatos pessoais informados na 

inscrição. 

Todos os alunos que participarem do concurso receberão um desconto, proporcional ao seu desempenho, que 

contemplará todos os grupos do curso Semiextensivo 2020, turno manhã ou tarde, do ANGLO DISCIPLINAS. O 

desconto será aplicado sobre valor real do curso e não sobre valores promocionais. Assim como, não incidirá 

desconto sobre a taxa de matrícula e não será cumulativo com descontos obtidos anteriormente. 

O início do curso será no 25/05/2020 com duração até o vestibular da UFRGS 2021, caso as atividades 

presenciais ainda não tenham a liberação governamental, as aulas irão iniciar de forma online, como já estão 

sendo realizadas, com sucesso, em nossas turmas em andamento.  

Para dúvidas ou informações sobre este concurso ou sobre o ANGLO DISCIPLINAS estamos à disposição no    

51 993782822. 
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