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Aprovação em Medicina faz
parte da expertise do Singular

O

Colégio Singular e Cursinho
Singular Anglo são as instituições que mais
aprovam nos principais vestibulares do país, principalmente, em
Medicina, considerado um dos
mais concorridos. Isso porque o
singulariano conta com um ensino
de ponta, curso preparatório Turma Medicina, moderno material
didático, acesso a conteúdos digitais que ajudam nos estudos, plantões de dúvidas, orientações psicopedagógicas e uma equipe de
professores altamente capacitada.
Neste ano, foram registradas até o
momento 115 aprovações.
Entre as principais conquistas está o primeiro lugar na USP, obtido pelo
estudante Pedro Henrique Nascimento, que
também garantiu vaga na Santa Casa, Medicina
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ABC e Famerp - Faculdade de Medicina de São
José do Rio Preto. Thaina Aparecida Passos é
outra estudante aprovada em Medicina na USP Bauru, UFTM - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Unifesp e Famerp.
Já Cecília Sella Fonseca, foi
aprovada em sete instituições, entre
elas USP Pinheiros, FURG - Universidade Federal do Rio Grande,
Unifesp, Unesp, Medicina ABC,
UFMS - Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul e São Camilo.
Confira alguns dos novos
universitários:
“Durante minha preparação contei com a
qualidade do Turma Medicina e do apoio
total dos professores e demais
recursos oferecidos pelo Singular”,
afirma Cecília.
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Filmes para o vestibular
No período de isolamento social, o
Cursinho Singular Anglo está preparando diversas novidades para que os vestibulandos continuem firmes em seus estudos. Para reforçar
ainda mais a preparação, acaba de lançar o
Singflix, disponível no Facebook do Singular.
Trata-se de uma nova ferramenta que
tem o apoio do professor João Bonturi (História) e traz uma série de filmes importantes,
que abordam assuntos históricos e temas da rea-

lidade contemporânea. Cada indicação é acompanhada por uma sinopse e comentários.
De acordo com o professor, ao assistir
os filmes é importante não os tomar como
verdade. Assim como os livros, trazem um
ponto de vista e transmitem uma opinião
particular. “Nenhum diretor é obrigado a
retratar academicamente um episódio. Os filmes são importantes para despertar o interesse
em aprofundar o conhecimento”, explica.

