
 
REGULAMENTO DA CAMPANHA VESTIBULAR 2018 FACNOPAR - 

BOLSA DE ESTUDOS 

 

O presente Regulamento versa sobre as regras de participação, restrições e 

condições gerais da campanha do Vestibular de Verão 2018 da FACNOPAR – 

Faculdade do Norte Novo de Apucarana, que promoverá o sorteio de 13 bolsas de 

estudo com 50% de desconto durante todo o curso de Graduação para os alunos do 

3º ano do ensino médio de Apucarana e região. 

 

FACNOPAR - FACULDADE DO NORTE NOVO DE APUCARANA situada na Avenida Zilda 

Seixas Amaral nº 4350, Parque Industrial Norte, Apucarana-PR, concede aos 

participantes/concorrentes descritos neste REGULAMENTO o benefício descrito a seguir, 

salvo exceções ou quando disposto expressamente em contrário. 

 

1.  CAMPANHA 

1.1 A campanha de Vestibular de Verão 2018 da Facnopar é uma iniciativa que visa 

despertar nos alunos do ensino médio o interesse em dar seguimento aos estudos 

objetivando a capacitação profissional, bem como facilitar o ingresso na Instituição de Ensino 

Superior, e para tanto realizaremos o sorteio de 13 bolsas de estudo com 50% de desconto 

durante todo curso. A Facnopar tem como propósito ser um agente transformador na vida 

desses jovens, promovendo a educação com um olhar para o futuro. Assim o sorteio de 

bolsas de estudo auxiliará o ingresso do aluno na Faculdade.  

 

1.2 As bolsas de estudo sorteadas terão validade para os cursos do ensino presencial e a 

distância.  

1.3 Poderão participar do sorteio os alunos do ensino médio e EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) das escolas públicas e privadas de Apucarana e região. 

 

1.4 Concorrerão ao sorteio das bolsas de estudo: 

• Os alunos que preencherem o cupom promocional durante a visita da Facnopar a escola e; 

• Os aprovados no processo seletivo do vestibular de Verão 2018 da Instituição.  

 



 
1.4.1 O aluno que preencher o cupom e não realizar a prova do vestibular de verão 2018, no 

dia 10 de dezembro de 2017, para os cursos da modalidade presencial será 

automaticamente excluído do sorteio. 

 

1.4.2 Para os cursos da modalidade virtual, o candidato deverá realizar o vestibular até o 

dia 10 de dezembro de 2017. 

 

1.5 O sorteio acontecerá no dia 14 de dezembro de 2017 na Facnopar.  

1.6 O resultado do sorteio será publicado no site da Facnopar www.facnopar.com.br e página 

oficial no FACEBOOK (Facnopar Apucarana).  

 

2.  DO RECEBIMENTO DA BOLSA 

2.1 Os alunos comtemplados no sorteio terão o prazo de 72 (setenta e duas) horas, ou seja, 

03 (três) dias para efetivarem a matrícula na secretaria da Facnopar, assim, a bolsa de 

desconto terá validade apenas nas matrículas realizadas para ingressar no primeiro semestre 

de 2018. 

2.2 A bolsa de estudo tem caráter individual e intransferível, portanto, somente o aluno 

contemplado no sorteio poderá usufruir do desconto durante o curso.   

 

Apucarana, 18 de setembro de 2017 

 

FACNOPAR 

 

 

http://www.facnopar.com.br/

