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Mais de 320 aprovações em
universidades públicas

C

om a divulgação da lista de
aprovados dos principais processos seletivos do país, novamente, o trabalho desenvolvido pelo Colégio
Singular e Cursinho Singular Anglo comprova
sua qualidade e tradição. Entre as listas da USP,
Unesp e SiSu (Sistema de Seleção Unificada),
até o momento, já foram apontadas cerca de 320
aprovações.
Além dessas marcas, outras também
chamam atenção, como por exemplo, o número
de aprovados no concorrido curso de Medicina,
que já ultrapassa 80 e lugares de destaque nas
instituições públicas. Em breve, ainda será divulgada a lista dos novos universitários da

Unicamp e Unifesp.
Tais conquistas estão relacionadas ao
trabalho pedagógico forte, oferecido do ensino
regular ao preparatório. No Colégio Singular, os
alunos contam com material didático moderno,
acesso a conteúdos digitais que ajudam nos estudos, palestras, simulados, plantões de dúvidas
e de orientações, encontro profissional, visitas
monitoradas, entre outros recursos. Já no curso
pré-vestibular Singular Anglo, o estudante tem
propostas diferenciadas que ocorrem ao longo
do ano, seja por meio do Extensivo, Enem Mais
ou Turma Medicina.
Conheça alguns dos novos universitários:

André Luiz Barbosa
Eng. Florestal – Unesp – 9º lugar
Ciências e Tecnologia - UFABC

Célio Uehara
Eng. de Produção Mecânica
Unesp - 7º lugar

Gabriela de Moraes
Ciências Biológicas
Unesp - 5º lugar

Júlia Utikava
Música
Unesp - 5º lugar

Ana Clara Nogueira
Ciências Atuariais
USP

Camila Soares Lacerda
Obstetrícia
USP

Enzo Fogaça de Gobi
Engenharia – USP e Unesp
Ciências e Tecnologia - UFABC

Giovanni Gomes Zanardi
Ciências Naturais e Exatas
UFABC

Heitor Vicente
Ciências e Tecnologia - UFABC
Física Computacional - USP

Júlia Maria Tavares
Ciências e Humanidades
UFABC

Larissa Zirr
Ciências Naturais e Exatas
UFABC

Rafaela de Mattos
Gestão Ambiental
USP

Concurso de bolsas
oferece benefícios

Volta às aulas intensifica
campanha social

Preparar o estudante para enfrentar
com tranquilidade o vestibular, além da possibilidade de obter excelente custo-benefício, é um
compromisso do Cursinho Singular Anglo, que
oferece os tradicionais concursos de bolsas. Os
próximos serão dia 5 (quarta-feira), nas unidades Santo André e São Bernardo do Campo.
Às 16 horas, a avaliação será voltada
para o Turma Medicina, que prevê 42 aulas semanais em período integral, moderno material,
apostilas complementares com exercícios de
vestibulares específicos, REM – Redação para
Exames de Medicina e HAC – Habilidades de
Alta Complexidade.
Já às 16h30 e 19h30, a prova será destinada aos interessados no Extensivo 2020. No
período manhã, os alunos contarão com 35 aulas
semanais e, nos períodos tarde e noite serão 16 e
uma programação especial de atividades às sextas-feiras. Mais informações e inscrições no
portal do Singular ou pelos telefones 4990-4193
/ 4330-4822.

Até o dia 22 de fevereiro, o Colégio
Singular e Cursinho Singular Anglo receberão
doações de lápis preto e de cor, giz de cera, cadernos, livros, borrachas, réguas, mochilas e canetas, entre outros materiais escolares, novos ou
seminovos. Todos os itens arrecadados serão
destinados a creches e orfanatos localizados na
região do Grande ABC.
De acordo com os diretores Maria Eunice Cardoso e José Carlos Fazzole, coordenadores do Singular Social, com o início das aulas,
a campanha deverá ganhar ainda mais força, já
que muitos alunos trazem os materiais para doação neste período.
Toda a comunidade pode participar da
ação e as doações devem ser entregues em uma
das unidades do Singular, cujos endereços estão
disponíveis no portal singular.com.br .

Treinamentos para
provas do conhecimento
Com o retorno das aulas, em breve o
Colégio Singular iniciará os Treinamentos para
as Olimpíadas Acadêmicas, com destaque para
o TOF – Treinamento para Olimpíadas de Física, TOA – Treinamento para Olimpíadas de
Astronomia e Astronáutica e o TOM – Treinamento para Olimpíadas de Matemática.
Além de treinar o aluno, a atividade
também estimula, incentiva e aprofunda o conhecimento nas diversas áreas acadêmicas, permitindo ao estudante conhecer melhor suas habilidades. Em olimpíadas acadêmicas, o Singular acumula 353 medalhas.
Mais informações sobre os treinamentos podem ser obtidas pelo telefone (11) 49902000 – ramal 250.

Seleção para vagas
de plantonistas
Os estudantes universitários que
desejam compartilhar seus conhecimentos
poderão participar do processo seletivo para vaga de plantonista no Colégio Singular
ou no Cursinho Singular Anglo.
Para participar, o candidato precisa estar cursando alguma graduação universitária e os selecionados atuarão no time de Plantão de Dúvidas.
A seleção acontecerá no dia 12 de
fevereiro (quarta-feira) às 15 horas e as
inscrições devem ser realizadas até o dia 8
de fevereiro (sábado), por meio do portal
do Singular.

