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1) O MedGammon, curso preparatório para o ENEM e vestibulares, ofertado pelo 
Instituto Presbiteriano Gammon, disponibilizará para os alunos interessados de 
Lavras e região, três bolsas para o ano de 2022, obtidas através de prova 
classificatória.

2) As bolsas oferecidas não abrangem o custo do material SAS, apenas matrícula 
e mensalidades. Mesmo com a bolsa, o aluno deverá arcar com o custo das 
apostilas.

3) As bolsas oferecidas estão assim distribuídas:
1º lugar: 100%
2º lugar: 75%
3º lugar: 50%

4) As inscrições serão feitas pelo site www.gammon.br/medgammon a partir do dia 
6 até o dia 19 de dezembro.

5) A prova será aplicada on-line no dia 20 de dezembro, das 16h às 19h30min. O 
candidato receberá o link para a prova no momento que finalizar a inscrição para 
a mesma.

6) O aluno terá uma única oportunidade de realizar a prova. Uma vez acessada, 
caso o aluno a encerre, não terá a possibilidade de uma nova tentativa ou acesso.

7) A prova será constituída de 60 questões, 15 por área de conhecimento 
(Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza), elaboradas de 
acordo com o formato e conteúdos do ENEM.

8) A classificação será por ordem decrescente de pontuação e, em caso de 
empate, os critérios de classificação serão os seguintes, nesta ordem:
 a) melhor pontuação nas questões de Linguagens. Caso permaneça o 
empate,
 b) melhor pontuação na prova de Matemática. Caso permaneça o empate,
 c) melhor pontuação na prova de Ciências da Natureza. Caso permaneça o 
empate,
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 d) melhor pontuação na prova de Ciências Humanas. Caso permaneça o 
empate,
 e) as bolsas pertinentes à classificação serão distribuídas igualmente entre 
os alunos empatados.

Exemplo: caso permaneça, após a aplicação de todos os critérios, um empate 
entre o 1º e 2º colocados, cada uma receberá 87,5%. No caso de mais de dois 
candidatos empatados, as bolsas serão divididas igualmente entre todos. 

Exemplo: caso existam cinco alunos empatados em 1º lugar, cada um receberá 
45% (total das bolsas      número de alunos empatados).

9) O resultado das bolsas será divulgado pelo site a partir do dia 23 de dezembro 
e a prova será disponibilizada para a conferência dos candidatos.

10) Caso o aluno classificado não efetue sua matrícula até o dia 2 de fevereiro, a 
bolsa será transferida para o aluno classificado imediatamente após, respeitados 
os critérios de desempate, caso haja.

11) Os casos não constantes neste regulamento serão decididos pela equipe 
coordenadora do MedGammon.

12) Datas e critérios poderão ser modificados sem aviso prévio.
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