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SELETIVAS DE TALENTOS INDYU 2021 

 
 

INSCRIÇÃO 
 

  
Acesse: www.indyu.com.br no período de 23/09/2020 a 09/10/2020. 
Preencha o formulário de inscrição online. 

        

ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO

 

 

AS SELETIVAS DE TALENTOS INDYU 2021 serão compostas de situações problemas 
apresentados por meio de desafios lúdicos, lógicos e interpretativos, avaliando 
competências estabelecidas na BNCC. Essa proposta inovadora, considera que jogos 
estimulam a curiosidade natural de crianças e jovens, trazendo esse elemento de 
atratividade, e cuja utilização pedagógica promove resultados bastante positivos, como 
atividades produtivas.  
 
Quando as crianças e os adolescentes aceitam mais desafios, procuram se relacionar 
mais, resolvem mais situações-problema, dialogam entre elas sobre estratégias táticas, 
expandem seu poder de argumentação oral e, sobretudo, quando perdem o medo de 
errar, pois o erro passa a fazer parte da atividade, podemos ver o valor educacional dos 
jogos. 
 
  
DA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
 
Os desafios serão disponibilizados na plataforma digital no dia 10/10/2020, sábado, das 
7 até às 20 horas. O setor de tecnologia do Colégio Indyu disponibilizará o link para 
acesso à plataforma no site www.indyu.com.br o mesmo poderá também ser 
requisitado via WhatsApp do Colégio. Escolha o melhor horário para se dedicar a nossa 
Seletiva.  
 
DESAFIOS ONLINE  
 
Competências a serem avaliadas 
 

1. Pensamento científico, crítico e criativo 
2. Linguagens e Comunicação 
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3. Cultura digital  
4. Trabalho e projeto de vida 
5. Autoconhecimento e autocuidado 
6. Empatia e cooperação 
7. Responsabilidade e cidadania 
8. Repertório Cultural  
9. Argumentação 
10. Criatividade e Inovação 

 
A Seletiva será composta de desafios em formato gamificado, sendo composto de 
desafios de Múltipla Escolha e um desafio gravado pelo aluno. 
Cada desafio terá um valor de pontos especifico a sua complexidade, e os candidatos 
poderão definir quantos e quais desafios farão. 
 

 
PROCEDIMENTOS: 

 

1. Acesse o site www.indyu.com.br e preencha o formulário. 

2. O setor de tecnologia do Colégio Indyu disponibilizará o link para a 

realização da prova no site www.indyu.com.br 

3. No dia e horário indicados, acesse a plataforma e resolva os desafios dentro 

do tempo estabelecido pela comissão organizadora da SELETIVA DE TALENTOS 

INDYU 2021. 

4. Após a conclusão dos desafios, você não terá mais acesso a ele nem poderá 

solicitar alterações. 

5. Não deixe para fazer sua inscrição nos últimos dias. O INDYU NÃO se 

responsabiliza pela possibilidade de o processo de inscrição e da realização do 

desafio online não serem completados por motivo de ordem técnica, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de 

outros fatores que impossibilitem o processamento de dados. 

6. Você poderá acessar os desafios da SELETIVA DE TALENTOS INDYU 2021 do 

Ensino Fundamental II ao Ensino Médio no site www.indyu.com.br. O link de 

acesso aos desafios também poderá ser enviado via WhatsApp. 

7. No momento da disputa, o candidato deverá informar o mesmo e-mail que 

foi informado no ato da inscrição. 

8. Os casos que não estão previstos neste EDITAL serão analisados e definidos 

pela Direção do INDYU. 
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9. Durante todo o período de inscrição e durante a Seletiva  o colégio 

disponibilizará suporte via WhatsApp e Google Meeting para cada participante 

afim de ajudar/apoiar qualquer dificuldade tecnológica que seja demandada 

pelos candidatos.  
 
CONCESSÃO DOS DESCONTOS  
 
Serão concedidas 35 bolsas de até 60% para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 
para o ano 2021.  
 

Os alunos INDYU que participarem desta Seletiva e não forem classificados, terão 
mantidos os descontos já concedidos, para as mensalidades de 2021. 
 

 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

Se ocorrer empate entre dois ou mais candidatos, será adotado como critério de 
desempate: 
 
1º - Maior pontuação obtida nos desafios apresentados. Caso persista o empate: 

2º - Total de desafios realizados. Caso persista o empate: 

3º - Menor tempo para a resolução do desafio.  

  

 
 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 
 

Prazo: Até 16/10/2020. 
Os resultados estarão disponíveis no colégio e será também enviado via WhatsApp para 
os candidatos. 
 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

 

➔ Condições válidas somente para matrículas efetivadas até 31/10/2020. 

➔ A matrícula poderá ser efetuada com cheque para Janeiro/2021 (que 
representa a primeira parcela de 2021). 

➔ Os descontos só se aplicam às mensalidades. 
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➔ Os descontos não se acumulam, prevalece o maior desconto já concedido. 

➔ NÃO CONCORRERÁ À SELEÇÃO O CANDIDATO QUE: 

● Não realizar a inscrição da SELETIVA DE TALENTO INDYU 2021 no site  
www.indyu.com.br até 09/10/2020.  

● Não realizar, na hora indicada, a solução dos desafios online. 

● Extrapolar o tempo estipulado para a realização e envio dos desafios 
online.  
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