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PROGRAMA DE BOLSAS BERNOULLI – 2022 
 
 

EDITAL / 2022 
 

 
Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2021 
 
 
 
Comunicamos que o Programa de Bolsas Bernoulli para o ano de 2022 está aberto a partir desta 
data. 
 
O Programa visa conceder bolsas de estudo de até 100% a estudantes que tiverem desempenho 
diferenciado no Enem e/ou em prova presencial, podendo ser os interessados provenientes do 
ensino público ou particular. 
 
Para participar do Programa de Bolsas, o candidato poderá optar por: 
 

1) Fazer a prova presencial: nesse caso, o resultado obtido será analisado para a concessão 
ou não de desconto bem como para a definição do percentual a ser concedido; ou 

2) Submeter a nota do Enem: nesse caso, o desempenho será analisado para a concessão 
ou não de desconto bem como para a definição do percentual a ser concedido; ou  

3) Fazer a prova presencial e submeter a nota do Enem: nesse caso, o melhor desempenho 
será analisado para a concessão ou não de desconto bem como para a definição do 
percentual a ser concedido. 

 
Neste Edital, apresentamos o passo a passo a ser seguido e as informações do Programa. 
 
1. INSCRIÇÃO 
 
Para fazer a inscrição no Programa, siga os passos: 

a) A inscrição em nosso Programa deverá ser realizada por meio do site www.bernoulli.com.br, 
clicando no banner “Programa de Bolsas Bernoulli”; 

b) Concluída a inscrição, será enviada uma mensagem de comprovação para o endereço de 
e-mail cadastrado. Certifique-se desse recebimento; em caso de dúvida, escolha um canal 
e entre em contato com a nossa equipe: 
 

Belo Horizonte – MG 
• Bernoulli Lourdes:  
secretaria.pre@bernoulli.com.br 
Telefones: (31) 3029-4999 ou (31) 3306-9601 
WhatsApp: (31) 98457-4259 
 
Salvador – BA  
• Bernoulli Pituba:  
secretaria.pituba@bernoulli.com.br 
Telefone: (71) 3415-4100 
WhatsApp: (31) 98457-4259 
 
1.1 Informações importantes para o Programa de Bolsas Bernoulli 

 
Todas as informações solicitadas no formulário que se encontra em nosso site são de 
preenchimento obrigatório, sendo necessárias para prosseguir com a inscrição; do contrário, não 
será computada a inscrição no Programa. 
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Para candidatos que queiram participar do Programa de Bolsas Bernoulli e atestem ter estudado 
todo o Ensino Médio em escola pública, será obrigatório, no momento da inscrição no Programa, 
anexar o Histórico Escolar ou os boletins do Ensino Médio — 1ª, 2ª e 3ª séries —, confirmando a 
informação declarada. Caso não sejam apresentados tais documentos, o desconto concedido será 
cancelado pela secretaria do Pré-vestibular Bernoulli devido à não comprovação das informações 
fornecidas no momento da inscrição.  
 
2. RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO 
 
Atender às regras estipuladas neste Edital para inscrição e realização da prova presencial. 
 
3. INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA PRESENCIAL 
 
3.1 Orientações para o dia da prova 
 
A Ficha de Inscrição, recebida por e-mail, deverá ser impressa e apresentada juntamente com um 
documento de identificação válido e com foto recente (RG, CNH ou passaporte) no dia da prova. 
Nesse comprovante, constarão o número de inscrição, a data, o horário e o local de prova. 
 
O número de inscrição será utilizado como identificação na folha de respostas da prova, portanto, 
é imprescindível que o candidato tenha conhecimento desse número. 
 
O candidato deverá chegar ao local definido para a realização da prova com antecedência mínima 
de 30 minutos do horário previsto para início da prova. 
 
Não serão permitidos o uso de máquina de calcular ou similares nem o acesso a fontes de consulta. 
 
O candidato não deve levar bolsas, mochilas ou aparelhos eletrônicos (como celulares, MP3 e 
outros), pois não será permitido fazer a prova estando de posse de objetos que não aqueles 
necessários para a realização dela (materiais de uso individual, tais como caneta, lápis, lapiseira, 
borracha e apontador). 
 
3.2 Conteúdo 
 
A prova tem conteúdo baseado na matriz de referência do Enem, contemplando 56 questões de 
múltipla escolha referentes às disciplinas de Português, Matemática, Biologia, Química, Física, 
História e Geografia. Não consta redação. 
 
3.3 Duração da prova 
 

 O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas. 
 O tempo mínimo de sigilo é de 1 (uma) hora. O candidato que sair antes desse período 

mínimo será automaticamente desclassificado. 
 
4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 
O Bernoulli fará a avaliação do resultado de cada candidato (prova presencial e/ou nota de 
desempenho no Enem) e adotará a distribuição de desconto a seu critério, baseando-se 
primordialmente no desempenho individual, na evolução das matrículas para os cursos pretendidos 
e na disponibilidade de recursos para a concessão das bolsas aos estudantes. 
 
 
 
 
 
5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
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O resultado será divulgado em até 3 (três) dias úteis, no site do Bernoulli. Consulte o mesmo link 
da inscrição (Belo Horizonte http://sistemabolsas.azurewebsites.net/Candidatos/Cadastro ou Salvador 
https://sistemabolsassalvador.azurewebsites.net/, inclua o CPF e escolha a opção “Conferir 
Resultado”. 
 
6. MATRÍCULA PARA O PRÉ-VESTIBULAR 
 
Para os contemplados com bolsa de estudo que ainda necessitem realizar a matrícula, o prazo será 
de 3 (três) dias úteis após a divulgação do resultado para efetivar a matrícula utilizando o desconto 
concedido pelo Pré-vestibular Bernoulli. Após esse prazo, fica a critério do Pré-vestibular Bernoulli 
a manutenção ou não do desconto concedido. 
 
Todas as informações para a matrícula estão disponíveis no site: www.bernoulli.com.br 
 
7. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS DESCONTOS 
 
Os descontos obtidos no Programa de Bolsas Bernoulli são pessoais e intransferíveis e serão 
aplicados sobre os valores das mensalidades do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  
Os descontos não são estendidos ao Contrato de Fornecimento de Material Didático nem à taxa de 
matrícula ou a outras tarifas de serviços adicionais que venham a ser contratados pelo 
CONTRATANTE no decorrer do ano. 
 
Os descontos obtidos no Programa de Bolsas Bernoulli não serão cumulativos com nenhum outro 
tipo de desconto e não valerão para os anos seguintes ou para outro curso e/ou turno que não 
aqueles para os quais foi agraciado. 
 
8. OBSERVAÇÕES FINAIS 
 
1. A prova presencial do Programa de Bolsas Bernoulli é realizada somente na unidade do Pré-

vestibular Bernoulli para a qual a inscrição foi realizada, nas datas e nos horários previamente 
estipulados e registrados na Ficha de Inscrição, enviada ao e-mail do candidato inscrito. 

2. O candidato poderá participar anualmente deste Programa uma única vez. 
3. A inscrição no Programa de Bolsas Bernoulli e a realização da prova presencial não garantem 

vaga. Para a garantia da vaga, é necessário realizar a matrícula no nosso site. 
4. A realização da matrícula não está vinculada à participação no Programa, podendo o candidato 

fazer a sua matrícula a qualquer tempo, desde que haja vagas.  
5. O desconto, nos casos em que o candidato tenha sido contemplado, terá prazo para utilização, 

como descrito no item 6 deste Edital. 
 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
A DIREÇÃO. 
 

 

  


