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O presente documento apresenta os procedimentos para 
participação na Seletiva de Bolsas – Curso Jornada Enem 2022 do 
Qi Pré- Vestibular. 
 
Nossa intenção é dar OPORTUNIDADE PARA TODOS, 
independentemente se o aluno estudou em escola pública ou 
particular. 

 
Vamos analisar o desempenho de todos que realizaram o ENEM ou 
participou de alguma SELETIVA DE BOLSAS ONLINE do Qi. 

 
Porém, para que o aluno consiga algum tipo de desconto ou BOLSA 
DE ESTUDOS para o Curso Jornada Enem 2022 do Qi Pré- 
Vestibular ele deverá se INSCREVER e cumprir os procedimentos 
da SELETIVA. 

 

 
Procedimentos 

 

A inscrição para a seletiva deverá ser feita através do preenchimento 
do formulário online através do site do qi: 
www.qiprevestibular.com.br. 

 
O estudante receberá um e-mail do QI comprovando sua inscrição. 
Importante certificar o recebimento do e-mail e, caso não tenha 
recebido, favor entrar em contato com o QI por meio do nosso 
whatsapp (31) 9 9666-0077. 
 
Se a opção for pela prova, esta acontecerá de forma ONLINE na 
plataforma da Estuda.com. e os dados necessários para acesso 
(login, senha e link) serão encaminhados via whatsapp até o dia 
anterior da avaliação. 

 
* A PROVA PARA A SELETIVA DE BOLSAS FICARÁ DISPONÍVEL 
PARA REALIZAÇÃO NA PLATAFORMA de 07h00 até as 23h59m  
do dia de aplicação.

http://www.qiprevestibular.com.br/
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Critérios de Avaliação 
 

Após a finalização da prova ou envio das notas do ENEM, a equipe 
pedagógica do Qi fará a correção e será adotado a distribuição de 
bolsas e/ou descontos a seu critério, baseando-se somente no 
desempenho dos candidatos na prova da SELETIVA DE BOLSAS e 
no ENEM de acordo com o número de bolsas de estudos/descontos 
disponíveis estipulado pela instituição. 

 
Informação dos resultados 

 

A divulgação do resultado será em até 3 (dois) dias úteis após a 
realização da prova ou inscrição pelo site. 

 
O resultado será enviado para o e-mail e/ou whatsapp 
cadastrados do CANDIDATO. 

 
Efetivação da Matrícula 

 

Os estudantes que forem contemplados com bolsa ou descontos 
terão o prazo de 7 (SETE) dias corridos, após a divulgação do 
resultado, para efetivar a matrícula utilizando o desconto concedido 
pelo QI Pré- Vestibular. Ultrapassado esse prazo, a equipe 
pedagógica do Qi e o departamento financeiro irão definir se será 
mantido ou não o desconto. 

 
Informações Complementares (Concessão de descontos) 

 

As bolsas ou descontos obtidos na SELETIVA DE BOLSAS são 
individuais e intransferíveis, e serão aplicados apenas sobre os 
valores das mensalidades do Contrato de Prestação de Serviços do 
Curso Jornada Enem 2022. 

 
Os descontos não serão estendidos para MATERIAL DIDÁTICO, 
TAXA DE MATRÍCULA E NEM PARA OUTRAS TAREFAS OU 
CURSOS. 
 
A compra do material didático é obrigatória, pois a metologia Qi é 
integralizada (aulas, plataformas digitais e material didático). 
 
Apenas a inscrição no programa não garante vaga, devendo o 
candidato realizar todo o processo de matrícula. O estudante poderá 
realizar sua matrícula a qualquer momento, independentemente de 
participar ou não do programa de bolsas, desde que haja vagas. 

 


