MANUAL DO INTERESSADO
SOLICITAÇÃO DE DESCONTO - CURSO POLIEDRO
Este manual mostra, de forma detalhada, os procedimentos para a solicitação e análise
de desconto para o Curso Pré-vestibular do Poliedro. Ele traz as principais regras que
norteiam a solicitação de desconto por meio da avaliação de desempenho acadêmico,
cujo objetivo é conceder aos estudantes interessados descontos quando matriculados
no Curso Pré-vestibular do Poliedro.

Quem pode solicitar desconto?
A solicitação de desconto é indicada aos alunos que possuem um bom desempenho no
ENEM e em Vestibulares ou Olimpíadas Científicas. O desconto é concedido
exclusivamente aos alunos matriculados ou interessados em se matricular no Curso
Pré-vestibular, nas Unidades Poliedro de São José dos Campos, Campinas e São Paulo.

Como é feita a solicitação de desconto?
a) Para solicitar o desconto e participar da análise, é necessário acessar o formulário
disponível no site https://bolsadesempenho.sistemapoliedro.com.br;
b) Preencha os dados pessoais (todos os campos são obrigatórios);
c) Para enviar os resultados, preencha o formulário e anexe os comprovantes (boletins
de desempenho do ENEM e Vestibulares ou certificados de premiações para
Olimpíadas):
a. Para o ENEM:
i. Preencha a classificação obtida em cada área de conhecimento;
ii. Em seguida, anexe o arquivo referente ao respectivo comprovante.
b. Para Vestibulares:
i. Selecione a Instituição desejada e seus dados relacionados;
ii. Em seguida, anexe o arquivo referente ao respectivo comprovante.
c. Para Olimpíadas:
i. Selecione a Olimpíada desejada e seus dados relacionados;
ii. Em seguida, anexe o arquivo referente ao respectivo comprovante.
d) Em seguida, clique em “Enviar”;
e) Ao concluir o envio, o candidato receberá uma mensagem que confirmará o envio
da solicitação de desconto.
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Pode ser feita uma nova solicitação em caso de novos comprovantes?
Sim, caso o aluno adquira um novo resultado, é possível atualizar os seus
desempenhos,

preenchendo

o

formulário

novamente

e

enviando

os

novos

comprovantes.

Sobre a análise da solicitação de desconto
Os dados enviados juntamente com os comprovantes serão analisados, e somente
serão consideradas as opções de instituições e cursos disponibilizadas no formulário.

Divulgação dos resultados e matrícula
A equipe de análise entrará em contato por telefone ou e-mail para confirmar os dados
e informar sobre o processo de negociação da solicitação de desconto.
O percentual de desconto obtido será aplicado ao valor do contrato vigente no dia da
matrícula, de acordo com a tabela de preços da Secretaria. Para efetivar a matrícula,
você deve entrar em contato com a Secretaria da Unidade de interesse.

Demais observações e regras gerais


A solicitação de desconto é válida somente para as Unidades Sede do Poliedro.



Uma solicitação de desconto não garante vaga ou reserva de vaga para a turma
escolhida.



A única forma de garantir vaga nas turmas do Poliedro é fazer a matrícula na turma
de interesse, o que só pode ser feito através da Secretaria da Unidade Poliedro
escolhida.



O desconto obtido é pessoal e intransferível e será aplicado na data da matrícula na
turma do Poliedro.



A solicitação de desconto deve ser realizada apenas no ano de ingresso do aluno no
Curso Pré-vestibular.
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