
        

                    

 

INSCRIÇÃO EXAME DE BOLSA 2021 — PRÉ-VESTIBULAR – UNIDADE DE UBERLÂNDIA 

REGULAMENTO DO EXAME DE BOLSAS PARA O ANO 2021 

 

Esses exames são para oferecer descontos especiais 

para candidatos que desejam cursar pré-vestibular no 

ano de 2021. 

• A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste 
regulamento, não podendo o estudante alegar 
desconhecimento. 
 

Para concorrer aos descontos especiais, o candidato 

deverá: 

Para o exame ONLINE (a ser aplicado em 26/01): 

• Efetivar sua inscrição no período de 13/01 a 

22/01/2021 no site do Nacional: 

www.nacionalnet.com.br 

• Participar do o exame no dia 26/01/2021, às 19h. 

• Tempo de realização do exame:  

Início - 19h Término - 22h30 

 

Para o exame PRESENCIAL (a ser aplicado em 

09/02) 

• Efetivar sua inscrição no período de 13/01 a 

05/02/2021 no site do Nacional: 

www.nacionalnet.com.br 

• Trazer um litro de leite longa vida no dia da prova; 

• Comparecer para o exame no dia 09/02, às 14h na 

unidade do Pré-Vestibular, Av. Araguari nº 100. 

• Tempo de realização do exame:  

Início - 14h Término - 18h30 

• Apresentar um documento de identificação, 

com foto, no dia do Exame. 

Obs.: A realização desse exame está condicionada 

ao protocolo do munícipio de Uberlândia que hoje 

permite o retorno presencial em 08/02/2021. Caso 

ocorra alteração no protocolo que nos impeça de 

fazer o exame presencial, ele poderá acontecer no 

formato online, com as devidas adequações. 

 

Será automaticamente excluído do concurso o 
candidato que não realizar a prova no dia/horário 
previsto. 
 

ATENÇÃO: toda a comunicação sobre acesso à 
prova e demais instruções será feita pelo e-mail 
informado no ato da inscrição. 

SERÁ CRIADO UM E-MAIL INSTITUCIONAL E 

ENCAMINHADO PARA O SEU E-MAIL 

CADASTRADO. A PARTIR DESSE MOMENTO, 

TODA A COMUNICAÇÃO SERÁ ATRAVÉS DO E-

MAIL INSTITUCIONAL. 

Portanto, é importante que o candidato confira se 

o e-mail informado está correto e que acompanhe 

as informações (é de responsabilidade do 

candidato verificar se as comunicações não estão 

indo para o spam/lixeira). 

 
 
Atividades do Exame: 
Para o exame ONLINE – 26/01 
- Para a realização do Exame, o candidato deverá ter 
um dispositivo conectado à internet como computador 
ou laptop. O candidato deve estar em local silencioso, 
com boa iluminação e arejado. 
- Participar da apresentação e responder durante a 

sua realização o formulário que será disponibilizado 

no chat do Youtube no dia 26/01 – 19 horas. Segue o 

link do Youtube https://youtu.be/jB4AdgtbQiM para 

a apresentação no dia do Exame. 

*A nota obtida pelo candidato será aumentada em 
10% caso participe da apresentação às 19 horas no 
Youtube. 
- Realizar a prova no dia 26/01/2021, de 19h30-22h30, 

seguindo as instruções enviadas para o e-mail 

cadastrado; (PARA REALIZAR A PROVA NO 

GOOGLE CLASS, DEVERÁ ESTAR LOGADO COM 

O E-MAIL INSTITUCIONAL); 

- O Colégio Nacional não se responsabiliza por falhas 
na rede pessoal de internet dos candidatos ou 
eventuais problemas de conexão que possam ter 
durante a realização do exame. Os que tiverem 
problemas poderão realizar sua inscrição, 
posteriormente, para fazer o exame presencial. 
 
Conteúdo da prova 
A prova será elaborada com questões fundamentadas 
nas diretrizes e conteúdos programáticos definidos 
nas áreas do ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio). 
A elaboração da prova é de responsabilidade 
EXCLUSIVA do Colégio Nacional. 
O Exame será constituído por: 
 



PROVA ONLINE – 26/01 
- 40 questões objetivas, contemplando as quatro 
áreas do conhecimento, sendo 8 questões de 
Linguagens e Códigos, 12 de Ciências Humanas, 12 
de Ciências da Natureza e  8 de Matemática e 1 
questão discursiva de Redação;  
 

40 questões objetivas 40 pontos 

1 questão de redação 40 pontos 

 
PROVA PRESENCIAL – 09/02 
- 70 questões objetivas, contemplando as quatro 
áreas do conhecimento, sendo 15 questões de 
Linguagens e Códigos, 19 de Ciências Humanas, 24 
de Ciências da Natureza e 12 de Matemática;  
 

70 questões objetivas 70 pontos 

 
 
Resultados: 
EXAME ONLINE – 26/01 
As resoluções serão disponibilizadas até o dia 
28/01/2021, no seu e-mail institucional. 
O resultado será divulgado até o dia 03/02/2021, no 
site www.nacionalnet.com.br 
Para acessar o resultado, você deverá utilizar o 
código de identificação do candidato recebido no e-
mail institucional e o seu primeiro nome. 
 
EXAME PRESENCIAL – 09/02 
As resoluções serão disponibilizadas até o dia 
11/02/2021, no seu e-mail institucional. 
O resultado será divulgado até o dia 12/02/2021, no 
site www.nacionalnet.com.br 
Para acessar o resultado, você deverá utilizar o 
código de identificação do candidato recebido no e-
mail institucional e o seu primeiro nome. 
 
Premiação Geral 
Para ambos os exames, os descontos especiais serão 
concedidos na ordem de benefícios descritos abaixo: 
- 1º colocado: 01 bolsa integral de 100% nas 
mensalidades; 
- 2º e 3º colocado: 01 bolsa parcial de 70% nas 
mensalidades; 
- 4º e 5º colocado: 01 bolsa parcial de 60% nas 
mensalidades; 
- 6º e 7º colocado: 01 bolsa parcial de 50% nas 
mensalidades; 
- 8º, 9º e 10º colocado: 01 bolsa parcial de 40% nas 
mensalidades; 
 
Os benefícios acima relacionados serão válidos 
apenas para a unidade do pré-vestibular de 
Uberlândia, exclusivamente para o ano letivo de 2021, 

e desde que a pontuação do candidato seja superior a 
80% de aproveitamento na prova para a bolsa 
integral, e para as bolsas parciais, um desempenho 
mínimo de 70%. 
Caso o candidato contemplado com desconto de 
Bolsa pelo Exame tenha outro benefício, poderá optar 
pelo que melhor lhe atender, já que prevalecerá um 
único critério para desconto (desconto não-
cumulativo). 
 
Perderá o direito ao benefício o candidato que não 
fizer a matrícula (se contemplado com desconto) até o 
dia 19 de fevereiro de 2021. 
 
Em caso de empate, utilizaremos os seguintes 
critérios de desempate: 
• consideraremos em primeiro lugar, a maior nota em 

Linguagens e Códigos; 

• consideraremos em segundo lugar, a maior nota em 

Matemática; 

• e por último, o candidato de maior idade. 

 
 
Cabe apenas ao Conselho Diretor do Nacional dirimir 
as dúvidas referentes ao Exame de Bolsas. 
OBSERVAÇÃO: Os casos omissos serão analisados 
pelo referido conselho. 
___________________________________________ 
* A taxa de Recursos Didáticos não está incluída 

na premiação do exame. 

** Caso seja contemplado com algum benefício, 

ele se refere exclusivamente para os cursos do 

ano de 2021. 

*** Os benefícios não serão transferidos caso o 

beneficiado não se matricule, por exemplo: se o 1º 

colocado não se matricular, a bolsa de 100% não 

será transferida para o 2º colocado.  

****O responsável financeiro pelo contrato está 

sujeito à análise de crédito. 

 
 
 

 

 

 

 

 


