
 

REGULAMENTO DO VESTIBULAR PREMIADO 01/2015 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.1º O Instituto de Ensino Superior de Londrina – INESUL – sediado no município 

de Londrina/PR, a Av. Duque de Caxias, 1290, realizará o VESTIBULAR 

PREMIADO 01/2015, regido pelo presente Regulamento. 

 

Parágrafo Único: O Vestibular Premiado 01/2015 é um projeto que faz parte do 

Programa de Responsabilidade Social da Instituição. 

 

Art.2º Poderão Participar do Vestibular Premiado 01/2015 apenas candidatos 

ingressantes, sendo vedada participação de alunos já matriculados nas Instituições 

de Ensino Superior cuja mantenedora seja o Instituto de Ensino Superior de 

Londrina LTDA. 

 

Parágrafo Único: Os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física   e 

o  curso de Tecnologia  em Saneamento Ambiental não integram o projeto de bolsas 

do Vestibular Premiado INESUL 2015.  

Art.3º O Vestibular Premiado 2015 é destinado a: 

 Candidatos que fizeram o 3º ano do ensino médio em Escola Estadual ou,  

 Candidatos que atuem (trabalhem) na área do curso que pretendem ou, 

 Candidatos com idade entre 25 e 45 anos ou, 

 Candidatos com nota igual/superior a 5,0 no ENEM 2013/2014. 

 

Art.4º O Projeto tem por objetivo dar continuidade ao trabalho de inclusão através do 

projeto “O Ensino Superior ao Alcance de Todos”. 

 

 



 

TÍTULO II 

DAS INSCRIÇÕES 

Art.5º Poderá se inscrever qualquer candidato que atenda aos critérios 

estabelecidos no Art.3º deste Regulamento. 

 

Art.6º O Vestibular Premiado será realizado em 03 categorias: 

I. Vestibular Premiado   

II. Vestibular Premiado Agendado   

III. Processo Seletivo Premiado – Análise de Histórico.  

 

Art.7º As inscrições deverão ser realizadas através do site WWW.inesul.edu.br ou 

na Central de Atendimento, do Instituto de Ensino Superior de Londrina, localizado 

na Av. Duque de Caxias, 1290 – Londrina/PR, através do preenchimento correto da 

ficha de inscrição.  

 

Art.8º A taxa de inscrição será de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).  

 

Art.9º O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado na Central de 

Atendimento. 

 

Art.10º No ato do pagamento de sua inscrição, todo candidato receberá um 

informativo dos documentos essenciais para sua matrícula. 

 

TÍTULO III 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art.11º O Vestibular Premiado 01/2015 oferecido pelo INESUL abrirá vagas somente 

para os cursos do período noturno. 

 

Art.12º Será ofertada aos candidatos aprovados e matriculados, como premiação, 

uma bolsa de estudos de 30% do valor da mensalidade, durante todo curso, válida 

somente para pagamento pontual. 

 

http://www.inesul.edu.br/


Parágrafo Único: Perderão a bolsa de estudos de 30%, mensalidades pagas fora 

do prazo estipulado no requerimento de matricula. 

 

Art.13º A Instituição se reserva o direito de só abrir turma com no mínimo 40 alunos 

matriculados. 

 

Art.14º Caso o curso escolhido não forme turma, poderá ser oferecida outra opção 

de curso ou de módulo em andamento. 

 

Art.15º O aluno que for beneficiado pelo Vestibular Premiado 01/2015 não terá 

acesso a qualquer outro desconto, sendo vedado qualquer tipo de desconto 

cumulativo. 

 

TÍTULO IV 

DO PROCESSO SELETIVO 

CAPÍTULO I 

VESTIBULAR PREMIADO 01/2015   

 

Art.16º A prova será no dia 07 de dezembro de 2014, com inicio às 13h30min nas 

dependências do INESUL. O candidato deverá comparecer no local com no mínimo 

15 minutos de antecedência.  

 

Art.17º Será eliminado inicialmente o candidato que: 

I. Não chegar no horário. 

II. Não portar identidade e comprovante de pagamento da taxa. 

 

Art.18º Serão realizadas 02 (duas) provas: 

I. Uma com questões objetivas e dissertativas. 

II. Uma com redação. 

 

Art.19º A primeira prova contará com 08 (oito) questões valendo 100,0 (cem) 

pontos: 

I. Três questões de Língua Portuguesa. 

II. Três questões de Raciocínio Lógico. 

III. Duas questões de Conhecimentos Gerais. 



 

Art.20º A prova de redação também valerá 100,0 (cem) pontos.  

 

Art.21º A Média Geral mínima para aprovação será de 50,0 (cinqüenta) pontos. 

 

Art.22º O candidato que não atingir a Média Geral mínima, será eliminado. 

 

CAPÍTULO II 

VESTIBULAR PREMIADO 01/2015 - AGENDADO    

 

Art.23º O candidato agendará a data de sua prova que deverá ser no máximo em 

até 05 dias úteis após sua inscrição. 

 

Art.24º Será eliminado inicialmente o candidato que: 

I. Não comparecer no horário e dia agendado. 

II. Não portar identidade e comprovante de pagamento. 

 

Art.25º Será realizada 01 (uma) prova de redação: 

I. A redação será avaliada considerando-se: adequação às normas de 

escrita culta, coerência com o tema, criatividade, capacidade de raciocínio, 

de pensamento crítico, de compreensão, de análise e de síntese.  

I. A prova será realizada na instituição. 

II. O prazo máximo para a realização da prova será  de uma hora. 

 

Art.26º A Média Geral mínima para aprovação será de 50,0 (cinqüenta) pontos. 

 

Art.27º O candidato que não atingir a Média Geral mínima, será eliminado. 

 

CAPÍTULO III 

PROCESSO SELETIVO PREMIADO  01/2015 – ANÁLISE DE HISTÓRICO 

 

Art.28º O candidato deverá no ato da inscrição entregar o Histórico Escolar na 

Central de atendimento para Análise. 



 

TÍTULO V 

DO RESULTADO 

 

Art.29º A divulgação do resultado será: 

I. Vestibular Premiado: 10 de Dezembro de 2014, em edital na INESUL e no 

site WWW.inesul.edu.br. 

II. Vestibular Agendado: 03 dias úteis após a realização da prova. 

III.  Análise de Histórico: 05 dias úteis após a apresentação de todos os  

documentos. 

 

Art.30º Os documentos necessários para a realização da matrícula são: 

a) 02 fotos 3x4 recentes. 

b) 02 fotocópias da carteira de identidade. 

c) 02 fotocópias do CPF (não possuindo, apresentar CPF do pai). 

d) 02 fotocópias da Certidão de Nascimento ou Casamento. 

e) 02 fotocópias do Título de Eleitor. 

f) 02 fotocópias da Certidão Reservista (para homem). 

g) Comprovante de residência. 

h) 02 cópias autenticadas do Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio (apresentar junto os documentos originais) 

i) Comprovante do pagamento da taxa de matrícula.  

 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.31º Será eliminado o candidato que no ato da matrícula que não comprovar os 

requisitos exigidos neste edital. 

 

Art.32º O candidato deverá comprovar no ato da matrícula que: 

 Estudou o 3º ano do Ensino Médio em Escola Pública ou, 

 Que atuem na área (declaração, em papel timbrado, com assinatura, 

nome, RG e cargo de quem assinaram) ou,  

 Nota igual/superior a 5,0 (cinco) no ENEM ou, 

 Idade entre 25 e 45 anos. 



 

Art.33º O prazo para interposição de recurso será de 24 horas após a divulgação do 

resultado, e somente será aceito se versarem sobre impugnação das questões das 

provas. 

 

Parágrafo Único: Não serão admitidos recursos interpostos fora do prazo. 

 

Art.34º A Equipe de Direção e Comissão Organizadora poderão modificar ou alterar 

o presente regulamento, em qualquer tempo, se necessário. 

 

Art.35º Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de Direção e Comissão 

Organizadora. 

 

Londrina, 15 de Setembro de 2014. 

 

 

Dra. Vergínia Aparecida Mariani 
Diretora Geral 


