
Prezado (a) candidato (a), 

 

Para preencher as vagas disponíveis no Extensivo 2022 será realizado um Processo 
Seletivo Simplificado. 

 

As pessoas interessadas deverão cumprir os seguintes requisitos: 

 

Ter concluído ou que vá concluir o Ensino Médio em 2022 em escolas Públicas, se 
estudou ou estuda escola em particular precisa ter sido bolsista 100%. 

 

Ter renda máxima de até um salário-mínimo em meio por pessoa da família.  

 

DOCUMENTAÇÃO para análise: 

Documento oficial de identificação com foto; 

Histórico escolar do ensino médio ou declaração; 

Declaração de ter estudado com bolsa integral, se for o caso; 

As três últimas contas de energia; 

As três últimas contas de água; 

As três últimas contas telefônicas; 

Os três últimos comprovantes de todas as pessoas da família que compõem a renda; 

E os documentos que acharem necessários. 

 

Os documentos pra análise deverão ser enviados via Whatsapp no número (41) 99887-
2098.  

 

 

Taxa de matrícula: R$ 200,00.  

 

Custo do material didático: 

 

Oito parcelas de R$ 175,00 cada, totalizando R$ 1400,00 ao longo do ano. 

 



O material didático utilizado será do extensivo do Sistema Positivo de Ensino.  

 

A aluna (o) que quiser antecipar o pagamento de todas as parcelas no cartão de débito 
ou crédito terá um desconto de 20% sobre o valor total. 

 

 

Formas de pagamento: Boleto bancário, PIX, ou pessoalmente no escritório no débito 
ou crédito.  

 

As aulas estão previstas para serem 100% presenciais, nas dependências do Curso 
Positivo, Sede Batel, de segunda a sexta-feira, das 18h45 as 22h20 e aos sábados das 
07h30 as 12h00, assistências  aos sábados a tarde, das 14h00 as 14h00 as 18h00.  

 

E parte da preparação é realizada através do Portal Positivo ON, já que a Formação 
Solidária é Escola conveniada ao Sistema Positivo de Ensino. No portal o aluno tem a 
sua disposição um vasto material complementar, simulados, entre outras ferramentas de 
apoio para sua preparação. 

 

Preparação para a segunda fase do vestibular da UFPR será realizado em parceria com o 
Curso Positivo. 

 

Favor salvar o número abaixo, para que possa receber nossas informações. 

 

Mais informações: (41) 99887-2098. 

 

Atenciosamente, 

A Coordenação. 

 

 


