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INSCRIÇÕES

COMO FAZER
 Reúna um grupo de interessados em

participar do MINIONU.

 A escola deverá destacar dois

professores para acompanhá-los

durante o evento. As inscrições devem

ser realizadas pelo próprio Professor

Orientador, que deve estar

formalmente vinculado à instituição de

ensino fundamental, médio ou ensino

de idioma. 

1.

2.

Quem pode
participar?

Alunos do 9° ano
do Ensino

Fundamental ao
3° ano do Ensino

Médio.



Será necessário que escolha a categoria de participação (Língua
Portuguesa, Língua Inglesa ou Professor Adicional)

Para cada grupo de alunos são cadastrados 2 (dois) professores
orientadores sem custo de inscrição. Acima de dois professores,
deve ser realizada a inscrição de Professor Adicional.

3. Acesse o site do MINIONU (link na bio do Instagram @minionuoficial)
e clique em Inscrições.

4. Preencha os dados solicitados corretamente e anexe o Termo de
Compromisso, devidamente assinado (nas duas páginas).



Se foi concedida isenção à sua escola, você deverá fazer a inscrição
das mesmas em um processo separado e emitir o boleto (não precisa
pagar o mesmo, iremos baixá-lo ao identificar sua inscrição). 

- Exemplo:
ISENÇÃO

04 ALUNOS ISENTOS

06 LíNGUA PORTUGUESA

ALUNOS INTERESSADOS

ALUNOS INTERESSADOS

ESCOLA "X"

INSCRIÇÃO COM ISENÇÃO:
- 1 inscrição com 04 delegações
na língua portuguesa;

INSCRIÇÃO SEM ISENÇÃO:
- 1 inscrição com 03 delegações
na língua inglesa;
- 1 inscrição com 02 delegações
na língua portuguesa (06
alunos interessados em simular
em português menos 04 alunos
isentos)

03 LíNGUA INGLESA



- Exemplo:

ISENÇÃO

10 ALUNOS ISENTOS

12 LíNGUA PORTUGUESA

ALUNOS INTERESSADOS

ALUNOS INTERESSADOS

ESCOLA "Y" 

INSCRIÇÃO COM ISENÇÃO:
- 1 inscrição com 10 delegações na
língua portuguesa;

INSCRIÇÃO SEM ISENÇÃO:
- 1 inscrição com 05 delegações na
língua inglesa;
- 1 inscrição com 01 delegação na
língua inglesa;
- 1 inscrição com 02 delegações na
língua portuguesa (12 alunos
interessados em simular em
português menos 10 alunos
isentos);
- 1 inscrição de 2 professores
adicionais.

06 LíNGUA INGLESA

02 PROFESSORES
ADICIONAIS

PROFESSOR



5. Salve o Comprovante de Solicitação da Inscrição.

6. Efetue o pagamento do boleto*, impreterivelmente, até o dia 20 de
maio de 2022 (o valor cobrado é de R$180,00 por aluno e por professor
adicional). 

7. Aguarde o e-mail de confirmação da inscrição.

*O pagamento não sendo efetuado até a data limite, não será possível gerar um
novo boleto. 



*As datas podem ser alteradas 
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RESULTADO:
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03 a 11/05 30/05 a
03/06

MINIONU

09 a 12/1021/05



31 3319 4527

31 3319 4006

TELEFONE

INSTAGRAM

Dúvidas? Entre em contato conosco 

minionu@pucminas.br

E-MAIL

minionu.com.br

@minionuoficial

Anadir Teixeira

Bárbara Costa

TWITTER

@minionuoficial


