
REGULAMENTO VESTIBULINHO OVER COLÉGIO E CURSO 
CURSINHO 2019 

 
APRESENTAÇÃO: 
1 - O Vestibulinho do Over Colégio e Curso, consiste de um simulado, direcionado aos alunos PRETENDENTES PARA O 
ANO DE 2019, A CURSAR as turmas de CURSINHO, que NÃO estejam matriculados nesse ano corrente. 
2 - A Prova será realizada no dia 03 de fevereiro de 2019 (domingo), nas dependências do Over Colégio e Curso - 
Unidade I, situado à Av. Nascimento de Castro, 2000 - Lagoa Nova, na cidade de Natal-RN, no horário das 8h às 
12h30min. 
3 - A prova do Vestibulinho será composta das disciplinas: Língua Portuguesa com 15 questões, Matemática com 15 
questões, Física com 10 questões, Química com 10 questões e 01 prova de Redação; totalizando 50 questões de múltipla 
escolha. A Redação deverá ser feita em Língua Portuguesa no padrão formal da língua. 
4 - A inscrição e a participação no Vestibulinho Over Colégio e Curso terá um custo de R$ 20,00 (vinte reais); 
5 - Critérios utilizados para todos os inscritos que participarem do Vestibulinho Over Colégio e Curso: 

a) Premiação para os alunos que obtiverem a maior NOTA FINAL GERAL referente à sua série englobando todas as 
disciplinas integrantes do processo avaliativo; 

b) Realização da inscrição até o dia 31/01/2019; 
c) O valor da matrícula é integral. O desconto obtido no Vestibulinho só valerá a partir da mensalidade de 

março/2019. 
 
INSCRIÇÃO: 
 
1 - O período de inscrição será de 01/01/2019 a 31/01/2019.  
 
Para participar o aluno deverá inscrever-se nas secretarias conforme locais abaixo:  
Unidade 1 - Av. Nascimento de Castro, 2000 - Lagoa Nova 
Unidade 2 - Rua Deputado Marcílio Furtado, 2422 - Lagoa Nova 
Unidade 3 - Av. Abel Cabral, 3000 - Nova Parnamirim 
Unidade 5 - Av. da Praia de Ponta Negra, 8828 - Ponta Negra 
Telefone da Central Over: (84) 3231-1001 
 
No momento em que o interessado se inscrever, concordará automaticamente com todas as disposições e regras contidas 
neste regulamento, SUBMETENDO-SE E CONCORDANDO COM A EFETIVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DESTE 
REGULAMENTO PELO OVER COLÉGIO E CURSO, CASO TAL ALTERAÇÃO SEJA COMUNICADA OU PUBLICADA NAS 
UNIDADES FÍSICAS OU NO SITE, EM MOMENTO ANTERIOR AO INÍCIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS.  
 
PREMIAÇÃO: 
1 - Os prêmios do Vestibulinho Over Colégio e Curso são pessoais e intransferíveis e serão concedidos no ano letivo de 
2019; 
2 - Aos melhores classificados será ofertado, de acordo com a nota geral final obtida, desde que apresentem 

aproveitamento igual ou superior a 33 acertos (66% de aproveitamento). 
• 01 bolsa de estudo de 50% (cinquenta por cento) de desconto, a partir da segunda mensalidade; 
• 01 bolsas de estudo de 40% (quarenta por cento) de desconto, a partir da segunda mensalidade; 
• 02 bolsas de estudo de 35% (trinta e cinco por cento) de desconto, a partir da segunda mensalidade; 
• 02 bolsas de estudo de 30% (trinta por cento) de desconto, a partir da segunda mensalidade; 
• 03 bolsas de estudo de 20% (vinte por cento) de desconto, a partir da segunda mensalidade; 
• 03 bolsas de estudo de 10% (dez por cento) de desconto, a partir da segunda mensalidade. 

 
IMPORTANTE: 

EM NENHUMA HIPÓTESE OS DESCONTOS DE BOLSAS DESSE REGULAMENTO SERÃO CUMULATIVOS PARA 
O ANO SEGUINTE. 

 
Fica o responsável financeiro do aluno ciente que, os descontos de bolsas originadas por esse regulamento 



só terão validade no ano letivo de 2019. 
 
As bolsas de descontos estão vinculadas ao regimento interno do colégio, no qual o aluno só permanecerá 
com o desconto nas 08 parcelas de 2019 mediante pagamento da mensalidade em dia e boa conduta escolar. 
 

 
AVALIAÇÃO: 
1 - Cada disciplina terá 10 ou 15 questões objetivas de múltipla escolha, exceto a prova de Redação que será a produção 
de um texto; 
2 - Cada prova valerá 10,0 (dez) pontos, e será desclassificado o candidato que zerar qualquer uma das provas; 
3 - A classificação dos candidatos dependerá da maior média obtida em todas as provas, que serão somadas e divididas 
por 5 (cinco), considerando também a maior nota na prova de Redação, gerando assim o resultado final; 
4 - Será desclassificado do processo, o candidato que obtiver nota inferior a 5,0 (cinco) na Redação; 
5 - Em casos de empate será utilizada como critério de desempate a maior nota, da prova de Língua Portuguesa. 
Persistindo o empate, a maior nota da prova de Matemática. No resultado final, a prova de Redação definirá a classificação 
geral dos candidatos; 
6 - Só poderá levar o caderno de prova no dia do Vestibulinho, o aluno que permanecer na sala de aula até o final do tempo 
estabelecido, ou seja, até às 12h30min (doze horas e trinta minutos);  
7 - Os candidatos que não levarem o caderno de prova no dia do Vestibulinho, poderão obter os mesmos, dirigindo-se até a 
Unidade onde realizou a prova. Os cadernos não procurados no prazo de 20 (vinte) dias após a realização das provas serão 
automaticamente descartados, não podendo o candidato realizar reclamação posterior ao prazo estipulado. 
 
DIVULGAÇÃO E RESULTADO 
1 - GABARITO: 03/02/2019 (domingo) a partir das 15 horas, o resultado das questões objetivas estará disponível no site 
do Over Colégio e Curso e facebook@carlosandreover. 
2 - RESULTADO FINAL: 11/02/2019 a partir das 14 horas no site e murais das unidades. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
1 - A prova terá início às 8 horas no dia 03 de fevereiro de 2019 (domingo), devendo o aluno apresentar-se com 
antecedência de 30 minutos. Não haverá tolerância de atraso. 
2 - O gabarito deverá ser preenchido com caneta azul ou preta, e não poderá conter rasura ou dupla marcação;  
3 - A duração da prova será de 4 horas e 30 minutos; 
4 - Ao participar do Vestibulinho, fica autorizado ao Colégio divulgar os nomes dos ganhadores por meio de todos os 
veículos e meios de comunicação de forma gratuita e por prazo indeterminado;  
5 - Em hipótese alguma os ganhadores poderão solicitar o valor dos prêmios em dinheiro, pedir substituição ou troca;  
6 - Durante a realização das provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou de comunicação entre os 
participantes, nem a utilização de livros, manuais ou anotações. Tampouco será permitido o uso de máquinas calculadoras, 
agenda eletrônica ou de quaisquer instrumentos de comunicação como telefone celular, tablet, MP3 ou gravador e 
similares. O descumprimento do item ocasionará na eliminação do candidato; 
7 - Será vetada aos candidatos, qualquer solicitação de revisão de provas na divulgação dos resultados da 1ª ou 2ª fase; 
8 - Os casos omissos e as dúvidas oriundas, porventura suscitadas, que não constem no Regulamento, serão solucionados 
por uma comissão de, no mínimo três pessoas, composta por representantes do próprio Colégio. 
 
Resumo das Datas Programadas 
 
Evento Data 
Inscrições 01/01 à 31/01/2019 
Dia da Prova 03/02/2019 
Gabarito 03/02/2019 a partir das 15h 
Resultado Final 11/02/2019 a partir das 14h 

 


