
 

 

Processo para Admissão de Novos Estudantes/2020 
 

Desejamos as boas-vindas aos estudantes e familiares que escolheram esta instituição de ensino, que 
é referência em educação na cidade de Alfenas e região. 
 
O Colégio CRA, mantido pela Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas – FEPESMIG, abre as 
inscrições do processo de admissão de estudantes para o ano letivo 2020. 

O Colégio CRA tem o objetivo de preparar os estudantes para mudanças econômicas e sociais que 

ocorrem a uma velocidade nunca vista antes. Sua ação pedagógica pautada nos valores éticos, 

humanos e culturais alia-se ao papel da família para a formação integral do indivíduo que será 

protagonista de uma sociedade mais justa, responsável e sustentável. 
INSCRIÇÕES  
As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas a partir do dia 01 de outubro de 2019 até o dia 07 de 
novembro pelo site www.colegiocra.unis.edu.br ou diretamente na secretaria do Colégio.  

 

1.1 Período 

 

 
1.2. Critérios para participação no Programa de Admissão 

 
a) Existência de vagas na série. 
b) Inscrição por meio do Portal www.colegiocra.unis.edu.br ou secretaria do colégio. 
c) Apresentação da documentação descrita no item 4 deste edital.  

 

1.3. Observações 
 

• Em caso de desistência ou ausência no dia da avaliação diagnóstica, o candidato ou 
seu responsável poderá entrar em contato com a escola por meio do telefone (35) 3291 9784 para 
marcar atendimento e agendar nova data para a avaliação diagnóstica caso em que não estará 
concorrendo aos descontos descritos no item 7.1 deste edital. 

• A lista dos participantes será divulgada no Portal (colegiocra.unis.edu.br) dois dias 
antes da aplicação da avaliação diagnóstica.  

• Se houver alguma divergência nos dados cadastrais, os responsáveis deverão entrar 
em contato com a secretaria do colégio por meio do telefone (35) 3291 9784, para retificações. 
São requisitos obrigatórios para classificação e efetivação da matrícula: inscrição e participação do 
estudante acompanhado de um responsável na manhã de convivência que acontecerá no dia 09 de 
novembro. 
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• Caso as informações declaradas no ato da inscrição não sejam comprovadas no ato da 
matrícula, por meio da apresentação de documentos, a matrícula não poderá ser efetivada. 

2. SELEÇÃO 
 
2.1 Vagas  

 

2.1.1 Critérios de prioridade  
I. Ser irmão de estudante CRA  
II. Ser estudante transferido de outra unidade pertencente ao Grupo Unis.  
III. Ordem cronológica da data da inscrição. 
 
2.2. Idades de referência para matrículas na Educação Infantil e 1º ano do Ensino 
Fundamental 
 

Considera-se a seguinte referência para a definição dos anos/séries dos estudantes nos anos iniciais de 
escolaridade. 

Nomenclatura Idade 

Maternal II 2 anos completos até 31/03/2020 
Maternal III 3 anos completos até 31/03/2020 
  
1º ano – Educação Infantil 4 anos completos até 31/03/2020 
2º ano – Educação Infantil 5 anos completos até 31/03/2020 
  

1º ano – Ensino Fundamental 6 anos completos até 31/03/2020 

 

 

3. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
 

3.1 Habilidades / Conteúdos 
 

Serão considerados objetos de avaliação as habilidades/conteúdo das séries anteriores à série para a 
qual o estudante está inscrito. Em caso de dúvida, entre em contato com a unidade. 

 

3.2 Formatos  

Ano de ensino Atividades 

1º ano do Ensino Fundamental - Avaliação Diagnóstica (Conhecimento Linguístico e Matemático). 
  

2º ao 9º ano Ensino Fundamental 

- Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa (Interpretação de 
Texto, Gramática e Produção textual) e Matemática 

  

1º a 3º ano do Ensino Médio - Avaliação Diagnóstica interdisciplinar 

 
DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE NO DIA DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

a) Comprovante de inscrição.  
b) Cópia da certidão de nascimento. 



 

 

 
c) Declaração de escolaridade (atualizada).  
d) Cópia do Relatório de Desenvolvimento ou Boletim Escolar (atualizado). 

 
5. RESULTADO 
 
O candidato classificado terá a vaga assegurada até o término do prazo da matrícula do 
processo no qual está inscrito. Os resultados divulgados não serão passíveis de recurso por parte 
dos candidatos. 

 
O Colégio CRA não dispõe de vagas para todos os candidatos. Dessa forma, os resultados serão 
apresentados no site do Colégio com as seguintes denominações, respeitados os critérios 
anteriormente informados: 

 

a) Classificado: apto para matrícula imediata.  
b) Classificado com restrições: atendimento com a coordenação pedagógica.  
c) Não classificado. 
 

6. DA INCIDÊNCIA DAS BOLSAS DE DESCONTOS 
6.1 0s alunos classificados e selecionados para ingresso no Colégio CRA, no ano de 2020, e que forem 
contemplados com bolsa de desconto, de acordo com o rendimento apresentado, serão informados 
sobre a sua classificação e o desconto obtido a partir do dia 18 de novembro, pessoalmente na 
secretaria do colégio CRA. 
6.2 O desconto não contempla os materiais didáticos, os livros paradidáticos, as taxas de eventos, 
uniforme, alimentação, provas substitutivas, a segunda via de documentos, transporte escolar e os 
opcionais de uso facultativo para o estudante, observando ainda, as demais disposições do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais. 
6.3 Os descontos não são cumulativos, ou seja, não se somam a outros a que o aluno porventura 
tenha direito, devendo o responsável financeiro pelo candidato contemplado optar pelo desconto que 
melhor lhe aprouver. 
 
7. DOS PERCENTUAIS DE DESCONTOS 
7.1 o percentual de desconto, que incidirá sobre o valor da matrícula e das mensalidades, calculado 
mês a mês, exclusivamente para os estudantes que submeterem-se à avaliação diagnóstica em 9 de 
novembro de 2019, e será de: 
I. 40% (quarenta por cento), para o 1º colocado geral na prova do Ensino Fundamental I 
II. 40% (quarenta por cento), para o 1º colocado geral na prova do Ensino Fundamental II 
III. 40% (quarenta por cento) para o 1º colocado geral na prova do Ensino Médio. 
 
8. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA 

Data Horário Segmentos 
 

09/11/2019 
 

8h30min 
  Fundamental I 
   Fundamental II 
Ensino Médio 

 
8.1 A prova e demais processos avaliativos acontecerão na sede do Colégio CRA, situado na Rua 
Gabriel Monteiro da Silva, 1370, Vila Betânia – Alfenas, Minas Gerais. 



 

 

8.2 Os candidatos deverão comparecer ao local descrito no item 8.1 com 30 (trinta) minutos de 
antecedência ao início das atividades, munidos do documento de identidade, lápis preto nº 2, caneta 
azul ou preta e borracha. 
8.3 As provas serão realizadas no dia 09 de novembro de 2019 (sábado) com duração de no máximo 
duas horas 
8.4 será vedada consulta de qualquer natureza, bem como o uso de calculadoras, celulares ou 
qualquer outro equipamento eletrônico. 
8.5 Os candidatos somente poderão deixar a sala de provas após uma hora do início da prova. 
8.6 Ocorrendo qualquer erro na elaboração da questão que invalide a resposta, ela será anulada, sem 
prejuízo ao candidato. 
8.7 O candidato que for flagrado utilizando equipamentos eletrônicos ou qualquer outro meio de 
consulta para obter benefício para si ou para outro será desclassificado. 
 
9. RESULTADOS 
9.1 Será beneficiado com Bolsa de Estudos o candidato que apresentar melhor rendimento, na forma 
dos itens 7 e 7.1 deste edital. 
9.2 Havendo empate, o primeiro critério de desempate será anota da prova de redação. 
9.3 Permanecendo o empate, será concedida a bolsa ao candidato de maior idade. 
 
10 MATRÍCULAS 
10.1 o candidato que for aprovado no processo de admissão, obtendo ou não desconto de bolsa, 
deverá efetuar sua matrícula até o dia 18 de novembro. Será considerado desistente aquele que não 
efetuar a matrícula no prazo estipulado. 
10.2 Sendo beneficiário do desconto, o selecionado que não efetivar a matrícula no prazo estipulado 
perderá o benefício que será disponibilizado para o próximo candidato de maior rendimento. 
10.3 Os documentos necessários à matrícula serão informados pela secretaria do colégio. 
10.4 Não serão aceitas, sob qualquer hipótese, matrícula condicional ou que não atenda aos requisitos 
documentais e procedimentais do colégio, ocasião em que o selecionado se sujeitará às situações dos 
itens 10.1 e 10.2 deste Edital. 
 
11 DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO 
11.1 Em caso de inadimplemento das mensalidades o benefício será cancelado. 
11.2 O estudante contemplado no concurso de bolsas de estudos do Colégio CRA, ainda que 
adimplente ficará sujeito ao cancelamento do benefício em qualquer das seguintes situações: 
a) se não se recuperar a pontuação mínima necessária em mais de quatro disciplinas, após o processo 
de recuperação, decorrente da obtenção de rendimento abaixo da média do bimestre regular: 
b) caso seja reprovado em qualquer ano da Educação Básica após a consecução do benefício da bolsa 
de estudos; 
c) caso seja suspenso de atividades escolares em face de comportamento inadequado apurado na 
forma do Regimento Escolar. 
11.2.1 O cancelamento do benefício ocorrerá no mês subsequente à ocorrência das situações descritas 
nos incisos do caput 
 
12 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1 O candidato portador de necessidades educacionais especiais deverá indicar, no ato da inscrição, 
os recursos de que necessite para a realização da prova. 
12.2 Os casos omissos serão decididos pela Direção do Colégio CRA. 
12.3 Em caso de duvidas o candidato ou seus responsáveis poderão serão orientados na secretaria do 
colégio ou pelo telefone (35) 3291-9784 
  



 

 

13 MAIS INFORMAÇÕES 
 
 Colégio CRA – Grupo UNIS | Endereço: Rua Gabriel Monteiro da Silva, 1370 - Vila Betânia - Alfenas 
MG 


