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CURSO DE  REDAÇÃO
COM A PROFESSORA MARA RUTE



EDITAL  Nº 01/2017EU QUERO PASSAR

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

A Professora Mara Rute Lima, no uso de suas atribuições legais registradas sob o CNPJ 

11.788.339.0001-10, torna pública a abertura, no período de 08 de janeiro de 2017 a 02 

de fevereiro de 2017, especificamente via e-mail com confirmação de depósito, as 

matrículas para cursos oferecidos no 1° semestre de 2016 que se regerá pelas 

disposições que integram o presente Edital, nas cidades de Itabuna, Salvador e Vitória 

da Conquista.   

1.  DAS INSCRIÇÕES  

1.1. As inscrições são reservadas prioritariamente aos antigos alunos do curso ou a 

alunos devidamente recomendados pelos mesmos (mediante contato do ex-

aluno via nossas redes ou por indicação na ficha de inscrição que será 

devidamente verificada pela equipe de comunicação).  

1.2. Os alunos que nunca fizeram parte do curso serão sujeitos a uma entrevista e 

avaliação diagnóstica antes de serem aceitos nas turmas.  

1.3. Alunos que estiverem no terceiro ou segundo ano do Ensino Médio participarão de 

uma turma especifica ou podem optar por fazer parte da turma normal, desde 

que previamente avaliados pela banca.   

1.4. Não haverá seleção para as turmas de Salvador oferecidas no Hotel da Bahia 

Sheraton. A validação da matrícula será por ordem de inscrição. 

1.5. A inscrição do candidato será feita mediante o preenchimento da ficha em anexo e 

do pagamento da taxa de inscrição e envio de comprovante para o e-mail do 

curso cursodemararute@gmail.com nos prazos estipulados acima.   

1.6. O aluno receberá um e-mail de efetivação da matrícula com informações de datas de 

início de curso e turmas, bem como o contrato do curso que deve ser entregue 

devidamente assinado pelos responsáveis com os seus dados pessoais para a emissão dos 

boletos.  

1.7. O telefone e WhatsApp para esclarecimentos de dúvidas de matrícula é 71 

985060002.  

 

2.  DA DOCUMENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA   

No ato da efetivação da matrícula presencial o candidato apresentará os documentos 

abaixo exigidos. 

2.1 Cópias de redações de processos seletivos ou avaliações feitas oficialmente na escola 

para criação do perfil – mínimo de três;  

2.2 Participará de uma entrevista, individual ou coletiva, para seleção de turma por 

afinidade e nível textual;  

2.3 Cópia do melhor texto produzido;  

2.4 Cópia da Carteira de Identidade - RG;  

2.5 Cópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física;  

2.6 Comprovante de Residência; 

2.7 Recibo do pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), recolhido à Conta Corrente de M R DOS SANTOS LIMA – Ag 3445-2 

Conta Corrente 23416-8, Banco do Brasil.  



3.                 DAS DEMAIS QUESTÕES:  

3.1 O valor da inscrição pode ser divido no cartão em até 3x, se pago presencialmente em 

nossas sedes em Itabuna, Vitória da Conquista ou Salvador, ou pago na integralidade na 

conta corrente do curso ou por meio de um cheque cruzado e nominal a M R DOS SANTOS 

LIMA pessoa jurídica.    

3.2 A entrevista destina-se a avaliar os conhecimentos do candidato na matéria bem como 

habilidades e competências para as turmas que estarão sendo oferecidas.   

3.3 A entrevista, realizar-se-á em fevereiro nas sedes do curso nas cidades de Itabuna, 

Salvador e Vitória da Conquista. A data e o horário indicados serão apresentadas 

posteriormente através de contato telefônico ou por e-mail, de acordo com o número 

de candidatos inscritos, cabendo à Equipe do curso comunicar aos candidatos, antes do 

início das aulas, os devidos horários e turmas.  

3.4 Em caso de desistência ou ausência no dia da avaliação diagnóstica, não haverá 

devolução da taxa de inscrição, entretanto, o candidato ou seu responsável poderá 

entrar em contato com o curso por meio do telefone (71) 985060002 e inscrever-se para 

as próximas turmas. 

3.5 Em caso de desistência no decorrer do curso, a devolução do valor correspondente 

ao tempo não cursado será feita na sua integralidade se houver respeito aos prazos de 

desistência definidos na ficha de inscrição que é de, no mínimo, 30 dias antes do 

desligamento.    

3.6 A inscrição será considerada válida somente após o pagamento da taxa de 250 reais. 

Portanto, a confirmação por e-mail só terá validade se acompanhada pelo comprovante 

de pagamento da taxa de inscrição. 

3.7 O presente Edital não regulamenta a concessão de bolsa social de estudos oferecida 

aos/às alunos(as) regularmente matriculados(as) no ano de 2017 e, também, aos/às 

novos(as) alunos(as). Esse edital será publicado posteriormente junto com as 

campanhas sociais do curso em fevereiro.  

3.8 As turmas das demais cidades onde ocorre o curso bem como as novas cidades que 

serão contempladas com turmas do Curso de Redação serão divulgadas e efetivadas em 

novo edital no mês de março.  

 

Ilhéus, 08 de janeiro de 2017  

  
  

Mara Rute Lima  

DIRETORA DO CURSO   



ANEXO I – EDITAL EU QUERO PASSAR Nº. 001/2017 CURSOS 

OFERECIDOS   

Redação e Linguagens ENEM/Vestibulares meio do ano – Aulas destinadas à formação 

de redação modelo Enem com discussão de temas/ formação nas competências de 

Linguagens e Redação e material didático voltado para o calendário da prova Enem com 

simulação de provas.   

DURAÇÃO – Fevereiro a Novembro – Valor total –  R$ - 2.500,00   

                       Ex alunos -  Valor total – R$ - 2.000,00  

Esses valores correspondem apenas às mensalidades. A matrícula não está inclusa. 

O pagamento mensal poderá ser realizado das seguintes formas: por cheque nominal 

pré-datado, transferência ou depósito bancário identificado, em espécie, cartão de 

crédito ou via boleto bancário a ser recebido na primeira semana de aula.   

Será concedido desconto de 10% para o pagamento do valor integral do curso.  

CALENDÁRIO – Os dias da semana ainda serão definidos, mas inicialmente ficarão na 

seguinte disposição.   

Segunda – Salvador – Hotel da Bahia Sheraton na Avenida 7 de Setembro, 1537 / Campo 

Grande. 

Horários das turmas – 10h00 / 13h30 / 16h00 

Terça – Salvador – Hotel Golden Park / Av. Manoel Dias, 979 / Pituba.  

Horários das turmas – 10h00 / 13h30 / 16h00 / 18h30 

Quarta – Itabuna – Hotel Palace/ Av. Cinquentenário/ Centro.  

Horários das turmas – 13h30 / 16h00 / 18h00 

Quinta – Vitória da Conquista/ Rua Siqueira Campos, 366.   

Horários das turmas – 10h00 / 13h30 / 18h00 

 

Alunos que prestam vestibular para a Bahiana e outros processos seletivos no meio do 

ano terão oficinas para direcionamento de produção com adicional apenas de taxas de 

material extra.   

Os dias de aula poderão sofrer alterações e os alunos que não puderem cursar terão suas 

mensalidades devolvidas em 80% conforme o contrato.  



ANEXO II – EDITAL EU QUERO PASSAR Nº. 001/2017 FICHA DE 

INSCRIÇÃO     

ATENÇÃO!  

Antes de preencher leia atentamente as informações abaixo:  

1.  Ao preencher a ficha e pagar a taxa de matrícula, o aluno estará automaticamente 

matriculado no curso e o seu desligamento deve ser comunicado com no, mínimo 30 dias de 

antecedência para evitar cobrança de mensalidade ou multa conforme descrito no contrato a 

ser assinado e entregue na primeira semana de aula.   

3. Os pagamentos devem ser feitos até o dia 10 de cada mês e o curso tem a taxa da 

matrícula – paga até fevereiro - que dá direito à agenda e serviço de orientação dos estudos.   

4. O boleto bancário para pagamento dos alunos que optarem por essa modalidade será 

entregue na primeira semana do curso com a efetivação da matrícula em nosso sistema.   

5. A taxa de matrícula deve ser feita via transferência bancária / depósito para M R DOS 

SANTOS LIMA – Ag 3445 – 2 / Conta corrente 23416-8 – Banco do Brasil / ou na secretaria do 

curso nas cidades-sede.  Os comprovantes devem ser enviados para o e-mail do curso 

(cursodemararute@gmail.com) com essa ficha cadastral devidamente preenchida.   

Ao preencher os dados a seguir estarei inscrevendo-me no Curso de Linguagens da 

Professora Mara Rute Lima.   

 



Ficha de Inscrição On-line – Pré-matrícula e Reserva de Vaga 

 

Nome: _______________________________________________________________  

Data de nascimento: ________________          CPF: ___________________________  

Data da matrícula: _____________  

Telefones para contato: _________________________________________________  

RG: ______________________________          Já foi aluno do curso? (   ) Sim  (   ) Não  

Indicado por quem (Nome e Telefone) ______________________________________ 

Instituição onde estuda: _________________________________________________  

 

Endereço para envio de correspondência:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Endereços Eletrônicos:   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

Nome dos pais/responsáveis e telefones:   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Ilustrações: Joan Miró
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