Preparatório para os vestibulares inscreve para concurso de bolsas
Conquistar a almejada vaga na universidade é uma tarefa que requer preparo e
antecedência. Pensando nisso, o Singular Anglo - considerado um dos cursinhos que
mais aprovam nos vestibulares - já está com matrículas abertas para o tradicional
Extensivo 2020 e para o Turma Medicina, além das inscrições para o concurso de
bolsas, que acontecerá na quinta-feira (9 de janeiro).
O concurso terá horários diferenciados conforme o curso escolhido. Às 16 horas,
acontecerá prova específica para o Turma Medicina Integral, nas unidades Santo André
e São Bernardo do Campo; às 16h30 e 19h30, para o Turmas Extensivo - manhã, tarde e
noite nas três unidades, sendo que no segundo horário, as provas acontecerão somente
nas duas primeiras unidades.
O desconto na anuidade será de acordo com o desempenho de cada candidato e as
inscrições para o concurso de bolsas devem ser realizadas por meio do portal
www.singular.com.br.
Em 2020, no Extensivo manhã, os alunos contarão com uma grade extensa de aulas e
para os estudantes da tarde e noite, serão 16 aulas semanais e uma programação especial
de atividades todas às sextas-feiras. Já os que buscam uma vaga na área médica, o
Turma Medicina trará 42 aulas semanais em período integral, apostilas complementares
com exercícios de vestibulares específicos, aulas de Redação para Exames de Medicina
e aulas de habilidades de alta complexidade.
Em ambos, o Singular disponibiliza Projeto de Atualidades online, aulas de Filosofia e
Sociologia na grade, acompanhamento psicopedagógico, plantão de dúvidas de todas as
matérias, plataforma Plurall para esclarecimento de dúvidas online e Projeto de
Redação, com aulas teóricas e práticas em laboratórios específicos, além de correção de
textos.
Serviço:
Data: 9 de janeiro de 2019 (quinta-feira)
Horário: 16h30 e 19h30
Locais: Santo André - Rua Coronel Alfredo Fláquer, 76 - Centro
São Bernardo do Campo - Rua José Pelosini, 95 – Centro
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