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REGULAMENTO
Bolsa de Estudos por Rendimento Acadêmico

Apresentação

O Colégio Galois, por ocasião do lançamento do NOVO ENSINO MÉDIO, com início em 2021, 
lança publicamente um CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS POR RENDIMENTO 
ACADÊMICO, como marco e inauguração da nova proposta de ensino.

Temos como objetivo oportunizar aos bons alunos prepararem-se para os mais diversos 
vestibulares de Brasília, como o PAS/UnB, o Enem (agora também, seriado) e os vestibulares de 
outras universidades do Brasil. E também experienciar, na prática, as atividades dos itinerários 
formativos e complementares, descobrindo de forma segura a sua futura profissão. Além disso, 
por meio do Centro de Apoio Acadêmico (CAA), poderão descobrir e desenvolver o seu Projeto 
de Vida.

1. Informações Gerais do Programa de Bolsas de Rendimento Acadêmico

1.1. Este regulamento estabelece critérios e padroniza normas, condições, prazos e obrigações 
a serem observados para a concessão dos benefícios propostos.
1.2. As bolsas serão ofertadas na unidade do Colégio Galois, 601 Sul, para as séries do Ensino 
Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) em 2021. Deste modo, a instituição avaliará o desempenho do aluno por 
meio de duas avaliações a serem aplicadas presencialmente, para concessão da bolsa/desconto 
sobre a mensalidade em 2021 (a partir da parcela 02 do ano).
1.3. Poderão participar estudantes que estejam cursando ou já tenham concluído o último ano do 
Ensino Fundamental, ou uma das duas primeiras séries do Ensino Médio, sendo este aluno do 
Colégio Galois ou matriculado em outro colégio.

2. Das bolsas de estudo

2.1. Serão oferecidos descontos graduais de 10% a 50% de acordo com a pontuação alcançada 
pelo candidato, observando o seguinte critério de pontuação x desconto: 

2.2. Não haverá acúmulo de benefício ou descontos sociais e/ou comerciais. Prevalecerá o 
maior desconto ao aluno que porventura seja ou venha a ser beneficiário de algum outro 
benefício ou desconto no colégio.

PONTUAÇÃO DESCONTO MENSALIDADE

700 a 749 10% R$ 2.988,00
750 a 799 20% R$ 2.656,00
800 a 849 30% R$ 2.324,00
850 a 899 40% R$ 1.992,00
900 a 1000 50% R$ 1.660,00
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2.3. Os descontos são intransferíveis.
2.4. O benefício refere-se apenas às mensalidades dos serviços escolares regulares de 2021 e 
não inclui a primeira parcela a ser paga no ato da matrícula.
2.5. Caso seja aluno do Colégio Galois e tenha algum desconto ou benefício, valerá aquele com 
maior valor.
2.6. Os custos educativos adicionais (Itinerário Formativo Complementar, Extraclasse, material 
escolar, plataforma Geekie One, etc.), bem como os serviços especiais de segunda oportunidade 
de provas, entre outros, não estão contemplados pela bolsa, que se refere exclusivamente à 
mensalidade escolar.
2.7. O benefício tem validade anual e será concedido exclusivamente para o ano letivo de 2021, 
iniciando-se em fevereiro e encerrando-se em dezembro do mesmo ano.
2.8. A concessão/manutenção da bolsa no ano letivo de 2021 se fará mediante o cumprimento 
das seguintes condições:
        2.8.1. Efetuar o pagamento da mensalidade escolar na data de vencimento prevista no boleto 
bancário, impreterivelmente;
      2.8.2. Não praticar infrações disciplinares graves, conforme previsto no Regimento Escolar 
disponível no site do colégio.

3. Inscrição

3.1. Estará disponível no site do colégio (www.galois.com.br), do dia 18 de novembro de 2020 até 
o dia 25 de novembro de 2020, às 23h59, o link para o agendamento das provas.
3.2. As inscrições são gratuitas.
3.3. O candidato deverá acessar a página de agendamento pelo link: 
        https://www.agendaai.com.br/page/bolsamerito, ler e aceitar todo o regulamento. 
3.4. Serão duas provas. É preciso efetuar o agendamento tanto na Semana 1 quanto na Semana 
2. Selecione primeiro a Semana 1; ao término de todo o agendamento, repita o procedimento 
para a Semana 2.
3.5. Em seguida, selecione um computador para verificação dos dias disponíveis. Caso não tenha 
a data e horário desejado, retorne ao processo anterior e escolha outro computador. 
3.6. Selecione a data de interesse. Cada série tem um tempo de prova diferente, segundo a 
tabela do item 5.3 deste regulamento.
3.7. Após a escolha do dia, o candidato deverá preencher o formulário com os dados pessoais e, 
em seguida, confirmar os dados.
3.8. O candidato deverá se inscrever para a série que cursará em 2021.
3.9. Após conclusão do agendamento, receberá a confirmação no e-mail cadastrado, que deverá 
imprimir e levar até a recepção da instituição no dia da avaliação.
3.10.  O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá 
indicá-lo no formulário e no ato da homologação e deverá apresentar cópia de laudo médio 
emitido nos últimos 12 meses, a contar, retroativamente, da data da inscrição.

4. Homologação

A inscrição somente será considerada efetivada mediante:
4.1. Entrega da confirmação da inscrição impressa na recepção do Colégio Galois, 601 Sul, no 
dia agendado para a realização da prova.
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4.2. Apresentação de um documento oficial com fotografia (carteira de identidade ou passaporte).
4.3. Verificação de adimplência das mensalidades escolares, em caso de aluno do Colégio 
Galois.
4.4. Chegar pontualmente no horário e local estipulados para a realização da prova.

5. Data e horário

5.1. Data: 
       1ª Prova – Semana 1 – 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020
       2ª Prova – Semana 2 – 7 a 11 de dezembro de 2020
5.2. A data de cada prova deverá ser escolhida, dentro do período estipulado, no ato da inscrição, 
de acordo com o item 3 deste edital.
5.3. Horário: as provas serão realizadas no turno vespertino, das 14 às 17 horas ou das 17 às 20 
horas. O tempo de conclusão de cada avaliação dependerá da série a ser cursada pelo aluno em 
2021. 
5.4. Duração da prova por etapa e série:

5.5. A avaliação será presencial, no Colégio Galois (SGAS 601), por meio da plataforma digital 
Geekie Teste.
5.6. Serão disponibilizados 15 computadores, por horário/dia, para realização simultânea da 
prova.
5.7. Não será permitido qualquer aparelho ou instrumento eletrônico (telefone celular, iPod, 
tablet, calculadora, relógio, smartwatch ou similares) que não seja fornecido pela escola. O 
colégio não se responsabilizará pela guarda desses objetos.
5.8. Qualquer atitude do candidato que, a juízo do(s) fiscal(is), caracterize tentativa de fraude 
implicará a sua desclassificação.

6. Conteúdo e Avaliação

6.1. Seguiremos o modelo aplicado no Enem. Serão duas provas (Cadernos) de proficiências nas 
áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas 
tecnologias, Matemática e suas tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias.
6.2. No primeiro dia agendado, serão aplicadas as provas de: Ciências Humanas e suas 
Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. No segundo, serão as provas de: 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.
6.3. Caso o candidato perca uma das provas, ele será desclassificado.

Série Semana Etapa Duração
Semana 1 Etapa 1 2h e 15 min
Semana 2 Etapa 2 2h e 30 min

Semana 1 Etapa 1 3h 
Semana 2 Etapa 2 3h e 20 min

Semana 1 Etapa 1 4h e 30 min
Semana 2 Etapa 2 5h3ª série

2ª série

1ª série
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6.4.  A quantidade de itens das provas será dada por série, sendo:
       1ª série – 90 itens (45 itens por caderno)
       2ª série – 120 itens (60 itens por caderno)
       3ª série – 180 itens (90 itens por caderno)
6.5. As provas serão feitas na plataforma Geekie Teste, nos computadores reservados para a 
aplicação, no Colégio Galois.
6.6. As provas de proficiência serão diferentes para cada candidato. Elas se darão por modo 
randômico pela plataforma Geekie Teste.
6.7. A correção terá como base a Teoria de Respostas ao Item (TRI), mesma metodologia 
realizada nas provas do Enem.

7. Resultados

7.1. A correção será feita pela própria plataforma Geekie Teste.
7.2. O desconto será concedido diante da pontuação final da prova.
7.3. O resultado do concurso de bolsas estará disponível no site www.galois.com.br, às 8h do dia 
15 de dezembro de 2020.

8. Considerações Finais

8.1. A decisão pela concessão ou não do desconto será de competência exclusiva do Colégio 
Galois.
8.2. A concessão do benefício da bolsa de estudos aos alunos beneficiados requer assinatura, 
pelo responsável legal do aluno, do contrato educacional de 2021 e do termo aditivo ao contrato 
educacional, no qual constará o percentual de bolsa que o aluno terá no ano letivo de 2021 e as 
condições para manutenção, suspensão e perda da mesma.
8.3. As condições, os prazos e os percentuais previstos neste regulamento entrarão em vigor a 
partir da data da divulgação do resultado, e as concessões e a manutenção dos descontos a 
partir desta data deverão obedecer às regras nele previstas, excluindo-se as regras, condições e 
percentuais anteriores eventualmente existentes.
8.4. O Colégio Galois se reserva o direito de revisar ou cancelar este regulamento sempre que 
houver impossibilidade na sua execução ou inviabilidade financeira de cursos. 
8.5. O Colégio Galois poderá solicitar, a qualquer tempo, dos responsáveis pelos alunos, 
documentação adicional que comprove o atendimento aos critérios especificados neste 
regulamento, seja para concessão do benefício, seja para a manutenção do mesmo. 
8.6. Os responsáveis financeiros declaram conhecer este regulamento e concordar com todo os 
termos nele prescritos. 
8.7. O concurso só será realizado se não houver nenhuma modificação nos protocolos sanitários 
(covid-19).
8.8. As datas de realização das provas poderão ser alteradas pela escola em caso de 
necessidade.

Brasília, 18 de novembro de 2020.
Direção do Colégio Galois


