
 REGULAMENTO PARA O SORTEIO DE BOLSA DE 
 75% E BOLSA DE 50% PARA O ANO DE 2022 

 O Colégio Academia  promove o sorteio de 1 (uma) bolsa de estudos de 75% e 1 
 (uma) bolsa de estudos de 50%  para o ano letivo de 2022.  É a oportunidade do 
 seu filho estudar com a excelência de ensino e a formação humanista que só a 
 Academia tem! 

 A validade da participação está condicionada aos pré-requisitos abaixo: 

 • Fazer a inscrição por meio do link 
 https://conteudos.academia.com.br/bolsa-integral-2022  entre os dias 
 16/12/2021 a 02/01/2022; 

 • Somente poderão participar do sorteio ALUNOS(AS) NOVATOS(AS) NÃO 
 MATRICULADOS(AS) para o ano letivo de 2022; 

 DO SORTEIO: 

 • O sorteio será realizado por meio  do aplicativo “Sorteador” no dia 03/01/2022, 
 no Colégio Academia, com a presença da Comissão Organizadora composta 
 pelos Diretores, equipe de Comunicação e Marketing e equipe Comercial, 
 responsáveis por assegurar a veracidade do resultado do sorteio; 

 • A Comissão Organizadora ficará responsável por conferir se o sorteado(a) 
 atende todos os pré-requisitos citados nesse documento; 

https://conteudos.academia.com.br/bolsa-integral-2022


 DA DIVULGAÇÃO: 

 • A divulgação será realizada imediatamente após o sorteio no site do Colégio e 
 nas Redes Sociais oficiais da Instituição. O ganhador será comunicado por 
 telefone ou e-mail pela equipe Comercial. 

 IMPORTANTE: 

 • Não poderão participar deste sorteio alunos(as) veteranos(as) e alunos(as) 
 novatos(as) já matriculados(as) em 2022. Caso a Comissão Organizadora 
 verifique que o sorteado(a) é aluno(a) veterano(a) e/ou já matriculado(a), haverá 
 um novo sorteio; 

 • O prêmio é válido apenas para uma vaga no segmento e ano indicado no 
 cadastro inicial. Caso o(a) responsável sorteado(a) tenha mais de um filho(a), 
 o(a) mesmo(a) poderá optar qual deles(as) ganhará a bolsa sorteada; 

 • Serão excluídas dos sorteios as inscrições duplicadas e/ou àquelas que 
 faltarem informações assim como as que forem inscritas em anos/séries que 
 não hajam vagas disponíveis; 

 • Levaremos em conta a disponibilidade de vaga no segmento e ano pretendido 
 na data do sorteio. Caso haja disponibilidade, a vaga será reservada para o 
 sorteado(a), até 10/01/2022. 

 • A bolsa não contempla atividades extracurriculares, materiais, taxas e 
 quaisquer outros tipos de gastos, sendo destinada única e exclusivamente para 
 mensalidades do ensino regular no ano letivo de 2022; 

 • As inscrições somente serão válidas quando feitas pelo responsável legal, 
 ficando assim proibida a inscrição por menores de 18 anos.  Caso se verifique 
 no ato da matrícula que essas duas situações não foram atendidas, a bolsa 
 concedida será cancelada. 



 • A bolsa sorteada não é cumulativa com nenhum outro desconto. 

 • Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 

 • Caso alguma irregularidade seja verificada no ato da matrícula, a bolsa será 
 cancelada sendo destinada a um aluno com comprovada vulnerabilidade social. 
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