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Singularianos são destaques
em grandes vestibulares

N

as últimas semanas foram divulgadas novas listas de aprovados, principalmente dos
maiores vestibulares do País, e os alunos do Singular mais uma vez ocupam lugares de destaque
nessa acirrada disputa. Até o momento são centenas de aprovações e esse número aumentará já
que em breve, será divulgada a lista de aprovados da Unicamp e Unesp, além de outros por
meio do SiSU (Sistema de Seleção Unificada).
A preparação do aluno para que che-

Ana Paula da Silva Bárbara Silva e Souza
Serviço Social
Ciências Biomédicas
Unifesp – 4º lugar
USP - 1º lugar

gue com ótimo desempenho nos vestibulares é
vista pelo Singular de forma bastante séria e
profissional. São disponibilizados para o estudante várias atividades acadêmicas, como aulas
especiais, plantões de dúvidas, Cine Singular,
plataformas digitais, simulados, palestras e
eventos de orientação profissional e uma equipe
pedagógica de primeira linha.
Veja quem fez a melhor escolha e garantiu a tão sonhada vaga e com merecido
destaque:

Caio dos Reis
Marketing
USP - 5º lugar

Gabriel Ayres
Química
UFSCar – 2º lugar

Guilherme da Silva
Ciências Econômicas
Unifesp - 1º lugar

Matheus Coelho
Oftálmica
Unifesp - 4º lugar

Gustavo Pereira
Ciências e Tecnologia
UFABC - 6º lugar

Karolina Silva
Gerontologia
UFSCar - 2º lugar

Luana Silva
Letras
USP – 1º lugar

Maria Fernanda Silva
Matemática
UFSCar – 3º lugar

Matheus da Silva
Administração
IFSP - 3º lugar

Millena Martinês
Eng. de Alimentos
IFSP – 6º lugar

Pedro H. Firmiano
Ciência e Tec. do Mar
Unifesp – 6º lugar

Roberta Coelho
Arq. e Urbanismo
IFSP - 1º lugar

Tayna Gueler Silva
Ciências e Humanidades
UFABC - 3º lugar

Aprovações em Medicina confirmam
qualidade do ensino
Sem dúvidas, o curso de Medicina é o
mais disputado dos vestibulares e dos processos
que usam o Enem e o SiSU como formas de
ingresso.
Mas, para os alunos que se preparam
com o Singular, esse desafio é facilmente driblado, pois os estudantes dispõem de uma série
de diferenciais, incluindo um curso pré-vesti-

Beatriz Rodrigues
FMABC e
Uninove

Izabella de Andrade
Unifenas

bular específico para essa área, como é o caso do
Turma Medicina, lançado no ano passado.
O resultado da qualidade de ensino e
de todos os recursos humanos e materiais disponibilizados aos vestibulandos está comprovado
nas 133 aprovações, registradas até o fechamento desta edição.
Confira:

Bianca de Castilho Calvin Agyssoulakis
Cybelle de Oliveira
UFMS, Unipampa,
Unifesp
Unicid, Humanitas
Anhembi-Morumbi,
UFPR – 1º lugar
e Anhembi-Morumbi
PUC / Sorocaba e USCS

Natália Gastaldo
USP

Mateus S. Kajiwara
USP
Unifesp

Nathália Akemi Koga
Anhembi-Morumbi
e FACISB

Luciano Malheiro
UFBA – 1º lugar
e Uninove

Doe material
escolar usado
Até o próximo sábado (9), as unidades
do Colégio Singular e Singular Anglo serão
pontos de coleta de doações para a sua
tradicional Campanha do Material Escolar,
realizada por meio do Singular Social.
A ação está recebendo lápis de cor,
canetas, cadernos, livros, mochilas,
estojos e outros itens novos ou
usados, em bom estado de conservação. Todos os itens arrecadados serão encaminhados para
creches e orfanatos da região do
ABC. Confira a unidade mais próxima no portal .

Matheus Meira
UFSJ

Curso preparatório
têm matrículas abertas
Para um bom desempenho nos vestibulares no meio do ano ou no final de 2019, os
estudantes podem reforçar seus conhecimentos com os cursos preparatórios do Singular
Anglo.
Tanto o Extensivo como o Turma
Medicina estão com matrículas abertas e também oferecem a oportunidade de obter um
desconto por meio do concurso de bolsas,
agendado para a próxima quarta-feira (6) às
16h30 e 19h30, nas três unidades do cursinho.
Mais informações no portal do Singular www.singular.com.br .

