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EXAME DE BOLSAS DE ESTUDO 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2018/A 

 

 
DAS CONDIÇÕES GERAIS DO EXAME 
 
As Unidades INPG Business School participantes do Exame de Bolsas são Blumenau, Campinas, 
Joinville, Piracicaba, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo – Av. Paulista para 
todos os exames com data do dia 25 de Novembro de 2017 para turmas 2018-A. 

 
I. DOS CURSOS 

 
Cursos* de Especialização e MBA Executivo Lato Sensu oferecidos pela INPG Business School. 
 
*O Exame de Bolsas de Estudo não é válido para os cursos da área de Direito. Também não é válida para parcerias com a Excelsu, IBEC, 
e UNITAU, entre outros.  

 
II. DAS BOLSAS 

 
1. A concessão das bolsas de estudo observará uma forma e uma pontuação. Assim, o participante 

que obtenha: 
 

a) De 5 a 9 acertos terá direito a uma bolsa de estudos de 5%. 
b) De 10 a 19 acertos terá direito a uma bolsa de estudos de 15%.  
c) De 20 a 25 acertos terá direito a uma bolsa de estudos de 25%. 
d) De 26 a 30 acertos terá direito a uma bolsa de estudos de 35%.  
e) De 31 a 35 acertos terá direito a uma bolsa de estudos de 50%.  
f) De 36 a 40 acertos terá direito a uma bolsa de estudos de 70%.  

 
 

2. Não há limitação por quantidade de bolsas de até 25% a serem concedidas. 
3. A quantidade de bolsas de estudo de 35% a 70% a serem concedidas, é limitada por prova, nos 

seguintes termos:  
 

Unidade  35% 50% 70% Total 
Blumenau 30 30 10 70 

Campinas 30 30 10 70 

Joinville 30 30 10 70 

Piracicaba 30 30 10 70 

SJ Rio Preto 30 30 10 70 

SJ Campos 30 30 10 70 

SP Av. Paulista 30 30 10 70 

     

 
4. Ocorrendo empate de participantes na mesma pontuação em número superior de bolsas de 

estudo a serem concedidas, nos termos referidos, os seguintes critérios de desempate serão 
aplicados: 
 
4.1. Primeira Fase: Candidatos que realizaram a prova adicional, em inglês, e obtiveram 50% de 

acertos nas questões de matemática e raciocínio lógico.  
4.2. Segunda Fase: Candidatos que realizaram a prova adicional, em inglês, e obtiveram 50% de 

acertos nas questões de Língua Portuguesa. 
4.3.  Terceira Fase: Candidatos que obtiveram maior número de pontos nas questões de 

matemática e raciocínio lógico da prova básica. 
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4.4. Quarta Fase: Candidatos que obtiveram maior número de pontos nas questões de língua 

portuguesa da prova básica. 
 

Ainda em caso de empate, será contemplado com a bolsa de estudo aquele candidato que efetuar o 
pagamento da taxa de matrícula + primeira parcela do curso primeiro, uma vez que as bolsas são 
limitadas por Unidade. É importante que os candidatos que estiverem com resultado empatados, 
solicitem que os boletos para pagamento sejam gerados pela Matriz da INPG Business School. 
 
5. Para candidatos que queiram fazer o exame oral de inglês (optativo) 
 

Se o candidato possuir nível de inglês entre intermediário e avançado ou fluente, ele terá 
chances de obter bônus extras no Exame (de 4 a 7% a mais, ou seja, acumulado do bônus da 
prova escrita). Para estes candidatos, será aplicada prova adicional oral, com até 30 minutos de 
duração em inglês. A prova será aplicada no formato de entrevista e poderá ser agendada para 
horário ou dia diferente da prova normal escrita que se refere ao item 1 acima. Essa prova não 
será ofertada após o dia da prova escrita. O candidato deve procurar a unidade INPG mais 
próxima e marcar a data e horário deste exame oral disponibilizado pelo INPG. O bônus extra 
será obtido da seguinte maneira, apenas para os acertos nas questões desta prova adicional: 

• Zero, se não obter uma conversa que flua satisfatoriamente 

• 4% de bônus extra, uma conversa que flua satisfatoriamente 

• 7% de bônus extra, se o candidato tiver uma conversa que flua acima da média 
 
6. O participante poderá escolher qual o curso realizar, dentro da relação ofertada pela Unidade 

INPG Business School. A bolsa de estudo somente será válida para o curso que tiver efetivo 
início em 2018-A e para matrículas efetivadas até 15/12/2017. Não se iniciando os cursos, não 
gerará qualquer direito ao participante. A bolsa de estudo é pessoal e intransferível e somente 
para turmas 2018-A que formarem turmas. 

 
7. As bolsas não serão cumulativas, ou seja, o participante que tiver direito a mais de uma forma de 

bolsa auxílio/desconto/convênio etc., deverá optar por apenas uma delas. A bolsa de estudo será 
válida a partir do vencimento da primeira parcela do curso, sendo que, o pagamento em atraso 
da parcela acarreta a perda do benefício no mês correspondente. 

 
8. Não haverá transferência de bolsas de estudo entre Unidades, caso a quantidade limitada não 

seja atingida. E, caso não sejam contemplados candidatos em uma prova, não há acúmulo de 
bolsas para a próxima data agendada. 

 
9. Os percentuais de bolsas de estudo não se aplicam à taxa de matrícula, no valor de R$ 200,00. 

 
10. Os candidatos/alunos que integrem os cursos ofertados para turmas fechadas (curso com valor 

reduzido) ou In Company, não serão beneficiados com a respectiva bolsa de estudo, tendo em 
vista que o valor total do curso, bem como de suas parcelas correspondem ao valor reduzido, 
especialmente oferecido para viabilização econômica por parte de seus integrantes.  Tais cursos 
serão identificados pela Secretaria Acadêmica. 

 
11. Não poderão ser solicitadas bolsas de estudo/auxílio/desconto para os cursos de pós-graduação, 

por requerente/aluno que não tenha efetivamente participado (realizado provas) da realização do 
exame de bolsa, nas datas divulgadas pela INPG Business School. 
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III. DA PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar todos os Graduados nas áreas afins e de interesse dos cursos oferecidos 
e/ou que venham a concluir o Curso de Graduação em IES reconhecida pelo Ministério da 
Educação até o mês de início das aulas.  

2. O exame somente é válido para os alunos ingressantes em 2018-A, não é transferível para 
futuras turmas. 

3. Os candidatos só poderão participar de uma das provas agendadas em datas divulgadas no 
site www.inpg.edu.br e não haverá a possibilidade de refazer a prova. 

4. O exame não é válido para alunos que estejam matriculados e cursando pós-graduação ou 
MBA Executivo nas Unidades INPG Business School. 

5. Para alunos que trancaram a matrícula, só será possível a participação no Exame após 6 
(seis) meses da data de formalização do trancamento. 

 
IV. DA INSCRIÇÃO 

 
1. Não há taxa de inscrição. 
2. A inscrição deverá ser feita exclusivamente através do site www.inpg.edu.br 

 
 

V. DA AVALIAÇÃO 
 

1. As provas constarão de 40 questões objetivas, de múltipla escolha de 4 ou 5 alternativas, 
onde somente uma poderá estar correta. A nota máxima da prova será 40 pontos, sendo que 
cada questão acertada computará 01 ponto. Prova com duração de 120 minutos. Folha de 
respostas deve ser preenchida à caneta e rasuras cancelam a questão. Em hipótese alguma 
haverá revisão de prova.  

 
a) Questões de Língua Portuguesa: - Compreensão e interpretação de texto. - Estrutura 

do texto dissertativo. - Classes de palavras (emprego e relações que estabelecem). - 
Significação de palavras. - Ortografia oficial, entre outros assuntos de língua portuguesa 
abordados por instituições públicas e particulares em seus respectivos vestibulares. 

b) Questões de Matemática e/ou Raciocínio Lógico: - Raciocínio indutivo e dedutivo. - 
Interpretação de dados numéricos. - Habilidade para interpretar as informações implícitas 
em um gráfico. - Extrair conclusões quantitativas de um texto. Funções, Álgebra, 
aritmética, problemas, Progressões, Geometria, Equações, Polinômios, como também 
todos os outros assuntos de matemática e de raciocínio lógico geralmente abordados em 
vestibulares para instituições públicas ou particulares.  

 
2. Não será permitida a consulta de qualquer material impresso, anotações, bem como, outras 

formas de consulta, ou ainda, utilização de equipamentos eletrônicos (notebooks, celulares, 
tablets, smartphones, calculadoras, etc). 

 
 
VI. DATA E LOCAL DAS PROVAS: 

 
A data e o horário das provas serão divulgados pela Secretaria Acadêmica das Unidades INPG 
Business School e no site www.inpg.edu.br. Os locais das Unidades da INPG Business School 
para realização das provas serão os seguintes: 

 
Blumenau 
Rua Dois de Setembro, 3323 | Itoupava Norte 
Fone: (47) 3222-0099 
E-mail: blumenau@inpg.com.br  

Campinas 
Rua José Paulino, 1419 – Centro Campinas 
Fone: (19) 2660-0008 | 2102-5656 
E-mail: campinas@inpg.edu.br   

http://www.inpg.edu.br/
http://www.inpg.edu.br/
mailto:blumenau@inpg.com.br
mailto:campinas@inpg.edu.br
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Joinville 
Rua Dr. João Colin, 1629 
Fone: (47) 3026-4953 
E-mail: joinville@inpg.edu.br  
 
Piracicaba 
Rua Cristiano Cleopath, 1557  
Fone: (19) 3402-2644 
E-mail: piracicaba@inpg.edu.br  

São José do Rio Preto 
Rua General Glicério, 3390 
Fone: (17) 3301-2712  |  3301-2735 
E-mail: riopreto@inpg.edu.br  

São José dos Campos 
Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 678  
Fone: (12) 2012-1070  
E-mail: sjcampos@inpg.edu.br  

São Paulo – Av. Paulista 
Edifício São Miguel 
Av. Paulista, n° 967, 12º andar 
Fone: (11) 4890-3737 
E-mail: paulista@inpg.edu.br  
 

 
Deverá o participante comparecer no local com no mínimo 30 minutos de antecedência, devendo 
portar documento de identidade. Tolerância de atraso de até 15 minutos após início das provas. 
 
VII. DIVULGAÇÃO DA PONTUAÇÃO: 
 

1. A divulgação do resultado e percentual obtido de Bolsa será feita pela equipe da Unidade, via 
e-mail, em prazo máximo de 7 (sete) dias úteis. 

 
VIII. VALIDADE DO EXAME E DAS BOLSAS DE ESTUDO: 
 

1. O requerimento da bolsa de estudo e formalização da matrícula pelo participante contemplado 
deverá ser realizado até 15/12/2017, assinando o respectivo contrato de prestação de 
serviços educacionais e o termo de concessão de bolsa de estudo. 
 

2. O participante que não requerer até essa data a concessão da mesma, ou seja, não firmar o 
contrato de prestação de serviços educacionais, e pagar a primeira parcela e taxa de 
matricula do curso de sua escolha perderá sua bolsa de estudo. 
 

3. Ocorrendo a desistência do curso pelo participante contemplado com a bolsa de estudo, após 
o início do semestre letivo, essa bolsa de estudo, em hipótese alguma poderá ser transferida 
para terceiros. A bolsa de estudo, no caso do aluno se transferir para os cursos ofertados In 
Company, turmas fechadas, ou outro curso que tenha seu valor reduzido para viabilização 
econômica, não serão mantidas, devendo o aluno a partir de então, realizar o pagamento 
integral do curso e/ou parcela. 
 

4. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos ofertados para 2018-A e que 
completem o número mínimo de matrículas previstas para sua realização, bem como, tenham 
seu início efetivamente autorizado. 
 

5. O participante que for premiado com a bolsa de estudo deverá anuir e respeitar todas as 
regras previstas no contrato de prestação de serviços, no documento denominado “termo de 
requerimento e concessão de bolsa de estudo” e no Regimento Interno da Instituição mais 
atualizado (vide site www.inpg.edu.br disponível para o público em geral), sob pena de perda 
do benefício, bem como, cede gratuitamente sua imagem e depoimentos, para divulgação 
dos resultados do exame. 

 
6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Interna Organizadora do presente exame, 

tomando-se como base os ditames regimentais internos e a legislação educacional em vigor. 

mailto:joinville@inpg.edu.br
mailto:piracicaba@inpg.edu.br
mailto:riopreto@inpg.edu.br
mailto:sjcampos@inpg.edu.br
mailto:paulista@inpg.edu.br
http://www.inpg.edu.br/

