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Singular registra
mais de 1 mil aprovações

O

s alunos do Singular continuam conquistando vaga nas
maiores universidades do
Brasil e o número já passa de 1 mil aprovações.
Esses resultados reafirmam o título do Singular
como a rede de ensino que mais aprova na região do Grande ABC.
Somente nas universidades públicas
estaduais, são mais de 140, nas instituições fe-

derais, o número passa de 260 e outras 600 aprovações em universidades particulares de destaque, como Mackenzie, PUC-SP, Direito de São
Bernardo, Anhembi-Morumbi, Mauá, FEI, Termomecânica, dentre outras. Na próxima
semana, será divulgada a lista da Unicamp e a
galeria de destaques deverá aumentar com mais
aprovações.
Conheça os novos universitários:

Júlia Dias de Souza

João Pedro Santos

Lucas Carli

Aldemir H. Neto

Luisa Oliveira

Eng. de Alimentos
UFSC – 1º lugar

Fonoaudiologia
UFMG – 5º lugar

Geografia
Unifal-MG – 5º lugar

Eng. de Computação
IFSP - 6° lugar

Ciências Sociais
UFFS – 4º lugar

João Victor Almeida

Vanessa Yumi Yasue

Vitória Moreno

Matheus da Silva

Renata Duarte

Odontologia
UFMA – 1º lugar

Agronomia
IFNMG – 4º lugar

Enfermagem
Unemat – 6º lugar

História
UFRPE – 6º lugar

Medicina Veterinária
IFCatarinense – 10º lugar

Matheus Ramos

Marcella Gonçalves

Gustavo Lombello

Beatriz de Oliveira

André Johann Rocha

Ciências Contábeis
UNEB – 1º lugar

Relações Públicas
Ufal – 1º lugar

Direito - Direito SBC
e UFPR- 3º lugar

Jornalismo
Ufal – 11º lugar

Produção Musical
UFRB – 6º lugar

Conquiste sua aprovação

Seleção de novos
plantonistas

Os alunos que desejam figurar na galeria de aprovados no próximo ano, já podem se
inscrever nos cursos preparatórios Extensivo
Tradicional e Turma Medicina e também para o
concurso de bolsas. As provas acontecerão na
próxima quarta-feira (13 de fevereiro) às 16h30
e 19h30, simultaneamente nas três unidades do
Cursinho.
Os preparatórios possuem material didático atualizado, aulas especiais sobre obras literárias exigidas pela Fuvest e Unicamp, simulados, redação, atualidades, Cursos de Imersão
e, para quem vai prestar vestibular para a área
médica, o curso Turma Medicina possui em sua
grade aulas específicas de aprofundamento em
assuntos Biológicos e Medicina Aplicada, ministradas por médicos professores. Mais informações e inscrição no portal do Singular.

O Singular está formando novo time de plantonistas para atuar em várias disciplinas, tanto nas unidades do Colégio como no Cursinho de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
Para participar, o interessado deverá estar cursando em 2019 alguma licenciatura em instituição de ensino de qualidade reconhecida e as inscrições para a
prova de seleção devem ser feitas no portal
www.singular.com.br até a data do exame,
agendado para o dia 15 de fevereiro. A avaliação acontecerá no Singular Santo André,
localizado na rua Álvares de Azevedo, 222,
Centro, às 15 horas.

Futuros médicos singularianos
As vagas nas mais conceituadas universidades de Medicina continuam sendo pre-

enchidas por alunos do Singular. Até o momento, já são 143 aprovações.

Larissa Carvalho

Luisa Pinto

Pedro Costa Soares

Aline Batista

UMC

USCS

Faceres e Facisb

Uninove

Felipe Veneroni
USCS

Stephanie Soliguetti

Eduarda Freitas

Letícia Garcia

Giovanni C. Gerevini

Lucas Dias Ribeiro

Uninove

Uninove

Uninove

Uninove e Unisa

Anhembi-Morumbi

Apresentação do Projeto de Simulação da ONU
Como forma de estimular o debate,
trabalho em grupo, pesquisa, oratória e o interesse em assuntos de Geopolítica, História,
Atualidades, Economia e muitas outras áreas do
conhecimento, o Projeto de Simulação da ONU
2019 foi apresentado a todos os alunos do Ensino Médio do Singular.

No ano passado, os estudantes da unidade São Caetano já participaram do projeto
com excelentes resultados. Desde o mês de
abril, a galera participou periodicamente de discussões sobre diversos temas, resultando na elaboração de documentos incluindo todo o contexto de uma simulação real.

