
 

 

 

 

 

PROGRAMA DESAFIO DIVINO DO COLÉGIO DIVINO MESTRE 
ANO LETIVO: 2021 

Ensino Médio 
ONDE O DESAFIANTE E O DESAFIADO É O PRÓPRIO ALUNO 

 

REGULAMENTO  
 

O Colégio Divino Mestre acreditando na nossa metodologia de ensino, bem como no talento dos Estudantes 
Divinos, desenvolveu o Programa Desafio Divino.  

O Programa é destinado exclusivamente para estudantes do Ensino Médio (1ª, 2ª e/ou 3ª série), matriculados no 
Colégio Divino Mestre no início de cada ano letivo respectivamente, e se compromete a devolver as mensalidades 
devidamente pagas de acordo com seu desempenho e a aprovação em cursos superiores.  

Conheça o regulamento e busque a nossa equipe para tirar todas as dúvidas. 
 
1. OBJETIVO 
 

Levar o aluno a se desafiar, buscando o ingresso em cursos de instituição de ensino superior de alto nível 
reconhecido no mercado, conforme disposto nesse regulamento no item 3.2, ciente de que para a obtenção do prêmio 
acerca das restituições das mensalidades. O desafio será proporcional a este índice de concorrência (candidatos X 
vagas) e aprovação nos cursos e instituições escolhidos pela Direção do Colégio Divino Mestre.  

Portanto, trata-se de um desafio, em que o desafiante e o desafiado é o próprio estudante. 
O Programa busca reconhecer o esforço, empenho e dedicação do estudante matriculado que ingressar em uma 

instituição de ensino superior e nos cursos com altos índices de concorrências, a escolha do Colégio Divino Mestre.  
 

2.  INSCRIÇÕES/REGULAMENTO 
 
2.1. Para que o estudante esteja apto a participar no Programa Desafio Divino, deverá cursar a 1ª série, 2ª série ou 

3ª série do Ensino Médio no Colégio Divino Mestre, contanto que seja matriculado no início de cada ano letivo 
respectivamente, a partir do ano de 2017. 

 
2.2. O estudante devidamente matriculado e tendo aceito o Programa Desafio Divino, exclusivamente com início do 

ano de 2017, deverá manter-se matriculado até a conclusão do Ensino Médio no Colégio Divino Mestre, não 
podendo ter nenhuma reprovação. 

                    
2.3. Para adesão ao programa, o estudante deverá por seu responsável, através deste documento fornecido pelo 

Colégio Divino Mestre, dando ciência dos termos do acordo e regras com todas as cláusulas neste estabelecidas, 
assim como, declara aceitar a decisão da Diretoria do Colégio Divino Mestre em dirimir possíveis e eventuais 
modificações previamente informadas.  

 
2.4. O responsável pelo educando/estudante matriculado, e tendo aceito o desafio, deverá manter-se em dia com os 

pagamentos das mensalidades devidamente quitadas, sem nenhuma pendência financeira com o Colégio Divino 
Mestre. 

 
2.5. Para que o programa permaneça válido com direitos e obrigações, o estudante matriculado, no respectivo 

programa, não poderá atrasar o pagamento das respectivas mensalidades, ou seja, durante o programa tem que 
permanecer em dia com as obrigações de pagamento das mensalidades, sob pena de ser automaticamente 
cancelado o Programa Desafio Divino, sem que seja necessário, pré-aviso, desobrigando-se, o Colégio Divino 
Mestre, a efetuar as restituições das mensalidades pagas objeto/Programa Desafio Divino.    

 



 

Papel reciclado com custo superior ao normal. Ecologicamente correto. 

 
 
 
 
 
 
3. UNIVERSIDADES E CURSOS INCLUSOS NO PROGRAMA DESAFIO DIVINO  
 
3.1 O Programa Desafio Divino é uma escolha pessoal, portanto, é uma ação em que quem desafia e o desafiado é o 

próprio estudante. 
 
3.2  Contudo para ter êxito alcançado, e ter direito as mensalidades restituídas, o estudante deverá ter o ingresso, 

comprovadamente, em uma das instituições de Ensino Superior, conforme definido nesse regulamento, a escolha 
unilateralmente e divulgação pelo Colégio Divino Mestre, o que ocorrerá a partir do mês de agosto do ano em 
que o aluno estiver cursando a 3ª Série do Ensino Médio, a critério único e exclusivo da Direção do Colégio Divino 
Mestre. Serão consideradas válidas, apenas as aprovações às universidades selecionadas pelo programa, se os 
estudantes ingressarem na 1ª entrada. 

 
3.3  Não será considerado o desafio alcançado caso o aluno tenha aprovação na respectiva instituição superior 

escolhida pelo Colégio Divino Mestre em caso de estar ainda cursando a 1ª e ou 2ª série do ensino médio, o 
desafio é para a conclusão da 3ª série do ensino médio, bem como, o ingresso/matrícula na respectiva instituição 
superior, escolhida pela Direção do Colégio Divino Mestre.       

 
3.4 Uma vez alcançado o êxito, ou seja, a conclusão da 3ª Série do Ensino Médio, sem nenhuma reprovação durante 

o período do Programa Desafio Divino;  obtenção da aprovação e devidamente matriculado na instituição de 
Ensino Superior escolhida pelo Colégio Divino Mestre, não tendo nenhuma das mensalidades pagas em atraso 
durante o período Desafio Divino, o Colégio Divino Mestre se comprometerá a devolver as mensalidades pagas 
durante o Programa Desafio Divino, com as deduções dos impostos recolhidos a título de ISS. 

3.5 Desde já, o responsável pelo estudante matriculado no Programa Desafio Divino autoriza a divulgação do evento, 
no momento da devolução das mensalidades, incluindo imagens, a título promover o evento a benefício do 
Colégio Divino Mestre, sem nenhuma obrigação pecuniária ao beneficiário do Programa Desafio Divino e ou seu 
responsável.      

 
 
 

Jaboatão dos Guararapes, ________ de ___________________________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 

   

Assinatura do responsável  Direção do Colégio Divino Mestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Papel reciclado com custo superior ao normal. Ecologicamente correto. 

 
 
 
 

 

PROGRAMA DESAFIO DIVINO DO COLÉGIO DIVINO MESTRE (ano 2021) 

Ensino Médio 
 
 
Estudante:____________________________________________________ 
Matrícula:______________  SÉRIE: 3ª série do Ensino Médio/2021. 
 
OBS. Devendo manter-se matriculado até a Conclusão da 3ª Série do Ensino Médio do ano letivo de 2021. 
 
 
Responsável: _________________________________________________ 
RG: _______________________________ 
CPF: ______________________________ 
 
 
Ciente/ de acordo: 
( ) Li, aceito e concordo com os termos estabelecidos no Regulamento Programa Desafio Divino. 
 
 
 

 
   

Assinatura do responsável  Direção do Colégio Divino Mestre 

 

 

RELAÇÃO DOS CURSOS – PROGRAMA DESAFIO DIVINO 2021 

 

• MEDICINA – UFPE 

• MEDICINA – UPE / RECIFE 

• DIREITO – UFPE 

• DIREITO – UPE / RECIFE 

• ITA 

• IME 

 

 


