REGULAMENTO
Turma Especial Medicina do Estratégia Vestibulares
O objetivo deste Regulamento é definir as regras do processo seletivo para a Turma Especial de
Medicina do Estratégia Vestibulares, destinada a quaisquer candidatos que atendam os requisitos ora
fixados.
1. TURMA ESPECIAL DE MEDICINA
A Turma Especial é destinada à preparação de candidatos para os principais vestibulares de Medicina
do país. A aprovação em Medicina requer uma rotina de preparação intensa. A melhor maneira de
alcançar um rendimento de alta performance é seguindo um cronograma definido e um plano de
estudos com os conteúdos e exercícios mais importantes.
Data de início do curso: 03/05/2021, aulas de segunda a sexta-feira.
2. DO INGRESSO NA TURMA ESPECIAL DE MEDICINA
Para ingressar na Turma Especial, o candidato deverá realizar a prova de seleção a ser aplicada no dia
25 de abril de 2021 e ser classificado entre os 50 (cinquenta) primeiros colocados.
A inscrição para a prova de seleção poderá ser realizada pelo link disponibilizado no site do Estratégia
Vestibulares (www.estrategiavestibulares.com.br) ou nas nossas redes sociais (Telegram, Instagram,
Facebook).
O acesso à prova no dia e hora da aplicação (25/04/2021, às 13h) poderá ser feito:
a) pelo link enviado ao e-mail cadastrado no momento da inscrição;
b) pelo blog do Estratégia Vestibulares (https://blog.estrategiavestibulares.com.br/);
c) pelas demais redes sociais do Estratégia Vestibulares.

3. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
A prova de seleção para a Turma Especial será aplicada no dia 25 de abril de 2021, domingo, às 13h
(horário de Brasília), com duração máxima de 5h.
Os candidatos terão das 13h às 18h (horário de Brasília) para responder as questões e enviar o
gabarito preenchido por meio de formulário eletrônico disponível no link constante no próprio
caderno de questões.
Só serão considerados os gabaritos enviados dentro do prazo de aplicação da prova, ou seja, até às
18h do dia da aplicação. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação da prova.
O conteúdo que será cobrado na prova é referente ao Ensino Médio e o nível de dificuldade das
questões será condizente com o nível dos vestibulares mais bem conceituados do país. A prova será
composta de 90 (noventa) questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas cada, conforme disposto na
tabela abaixo.

Disciplina
Biologia
Física
Química
Matemática
Geografia
História
Inglês*
Espanhol*
Português / Literatura
Total

Número de questões
10
10
10
10
10
10
10
10
20
90

*O aluno poderá optar por uma das línguas estrangeiras

Após a aplicação da prova, o Estratégia Vestibulares divulgará o gabarito, o ranking classificatório e,
por conseguinte, os selecionados para a Turma Especial, em live no YouTube, a ser realizada às 20h
do dia 25 de abril de 2021.
Sendo constatado por meio de ferramentas de Tecnologia da Informação ou por qualquer outro meio
legal que o candidato tentou fraudar ou efetivamente fraudou o resultado da prova, ele será
automaticamente desclassificado e impossibilitado de ingressar na Turma Especial.
É de inteira responsabilidade do candidato a verificação prévia da integridade e conectividade dos
seus equipamentos eletrônicos.
4. REGRAS DE PERMANÊNCIA NA TURMA ESPECIAL
Os 50 (cinquenta) primeiros alunos classificados na prova de seleção terão direito:
a) a acessar gratuitamente a Turma Especial preparatória para os cursos de Medicina, por meio de
aulas exclusivas e ao vivo, de forma interativa dentro da plataforma do Estratégia Vestibulares;
b) a 100% de desconto em um dos pacotes de Medicina, à sua escolha, enquanto for integrante da
Turma Especial;
c) a participar de aulas de redação específicas para a Turma Especial; e
d) a orientação e acompanhamento pedagógico pela Coordenação do Estratégia Vestibulares.
Os 30 (trinta) primeiros alunos classificados na prova de seleção serão convidados a participar de um
grupo exclusivo no WhatsApp, monitorado pelo Leonardo Olimpio, ex-aluno do Estratégia
Vestibulares, graduando em Medicina no campus Pinheiros da Universidade de São Paulo, USP,
aprovado em 9° lugar no processo seletivo da FUVEST de 2021.
Os alunos da Turma Especial serão reclassificados a cada nova prova de seleção, a ser realizada
mensalmente. Para permanecer na Turma Especial, o aluno deve se submeter à prova de seleção
subsequente e ficar entre os 50 primeiros classificados para, assim, ter direito a integrar mais um ciclo
da Turma Especial.

As regras de desempate são, na ordem:
a) menor horário de envio do gabarito;
b) maior nota em Biologia; e
c) maior nota em Português.
5. DA PREMIAÇÃO
Além dos benefícios indicados no item 4 deste regulamento, o candidato que conquistar o primeiro
lugar geral na prova de seleção e mantiver frequência de, pelo menos, 70% nas aulas da Turma
Especial ganhará um notebook, cujo modelo será definido pela Direção do Estratégia.
Além dos benefícios indicados no item 4 deste regulamento, os cinco primeiros candidatos receberão:
a) camisa do Estratégia Vestibulares;
b) caneca do Estratégia Vestibulares; e
c) caderno, bloco de notas e caneta do Estratégia Vestibulares.
O vencedor deverá assinar um termo de entrega previamente ao recebimento do prêmio.
É vedada a transferência da premiação ou qualquer outro benefício a familiares ou terceiros em qualquer
circunstância.
A entrega do prêmio será feita presencialmente na cidade de São Paulo/SP, podendo, a critério exclusivo da
Direção do Estratégia, a presença do vencedor ser dispensada.

Para que o candidato esteja habilitado a receber a premiação, deverá se comprometer a participar
de uma entrevista presencial ou por videoconferência, de até uma hora, promovida pelo Estratégia
Vestibulares, para relatar suas experiências.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
a) ao se inscrever na prova de seleção, o participante isenta o Estratégia Vestibulares de toda e qualquer
responsabilidade, reivindicação, ação, processo e demanda que possa surgir decorrente ou em conexão
com o procedimento de seleção para Turma Especial;

b) os vencedores se comprometem a participar de uma entrevista presencial ou por
videoconferência, promovida pelo Estratégia Vestibulares, para relatar suas experiências. Sendo
presencial, os custos de passagem e hospedagem serão suportados pelo Estratégia Vestibulares;
c) os referidos eventos serão agendados de acordo com a disponibilidade de ambas as partes;
d) os candidatos e vencedores, desde já, autorizam, de forma gratuita, o uso de seu nome, relatos,
imagem e voz, para fins de divulgação;
e) o Estratégia Vestibulares reserva-se o direito, ainda que em juízo, de desistir de fornecer todos os
prêmios e/ou exigir que os vencedores devolvam qualquer premiação já entregue se, em qualquer

momento, verificar que qualquer um dos Termos e Condições para participação na prova de
seleção para a Turma Especial tenha sido violado;
f) o Estratégia Vestibulares poderá, a seu exclusivo critério, divulgar o resultado da premiação em seu
site e em suas redes sociais;
g) o prazo para que o ganhador receba o prêmio é de 90 (noventa) dias, a partir da data de divulgação oficial
do resultado;
h) a critério exclusivo do Estratégia Vestibulares, o número de premiações poderá ser aumentado;
i) outras formas de auxílio e preparação do aluno poderão ser desenvolvidas ao longo do projeto;

j) quaisquer dúvidas que possam surgir ao longo de todo processo podem ser esclarecidas através do
endereço de e-mail: vemsercoruja@estrategiavestibulares.com.br
k) quaisquer omissões desse regulamento serão sanadas exclusivamente pela Diretoria do Estratégia;
l) a Turma Especial Medicina poderá ser cancelada a qualquer momento, a critério do Estratégia
Vestibulares; e
m) na hipótese de o Participante ter menos de 18 (dezoito) anos, declara estar assistido por um de
seus responsáveis legais.

