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VIDEOAULAS
Mais de mil vídeos com explicações 

detalhadas do conteúdo

VESTIBULAR
Consulte informações sobre 

vestibulares e gabaritos

Todos os exercícios do
material didático resolvidos

BANCO DE SIMULADOS
Acesse simulados completos 

realizados pelo COC

LIVRO ELETRÔNICO
Seu material didático sempre 

disponível para consulta

PLANTÃO ON-LINE
Tire suas dúvidas quando 
quiser e de onde estiver

CONTEÚDOS DIGITAIS
Obras literárias, 

animações e atualidades

Somado ao corpo docente de altíssimo 
nível, o Rodin Vestibulares adota o 
Sistema COC de Ensino. Com 50 anos 
de atuação, o COC unifica vanguarda e 
inovação por meio de uma metodologia 
que é sinônimo de sucesso no setor 
educacional brasileiro, ampliando, 
assim, o potencial da instituição.

O COC faz parte do maior grupo 
educacional do mundo, a PEARSON – 
sediada em Londres – que, com 150 
anos de história, tem em seu portfólio 
marcas tradicionais como o selo 
editorial Longman. Também detém o 
que há de mais moderno no mundo em 
tecnologia educacional.

SISTEMA DE ENSINO

Com o objetivo de trazer para Indaiatuba uma solução completa e eficiente para quem quer ingressar 
nas universidades mais concorridas do país, o Rodin Vestibulares oferece:

·  cursos expecíficos para as áreas de exatas, humanas e    biológicas, permitindo ao estudante aprofundar 
  o conteúdo de acordo com a área escolhida em período integral; 
· a equipe de professores, especializada em vestibulares, mais experiente da região de Campinas;
· o Sistema COC de Ensino, um dos mais fortes e o mais tecnológico da atualidade; 
· salas de aula climatizadas e equipadas com lousas digitais.

O Rodin Vestibulares foi planejado e desenvolvido para receber uma turma diferenciada de 
vestibulandos, que, com aulas de alta performance, estarāo aptos a conquistarem o futuro que desejam.
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A Proposta do Rodin Vestibulares é estar ao seu 
lado neste importante momento da sua vida. 
Acreditamos no trabalho que realizamos para 
despertar todo potencial dos nossos alunos, o 
que resulta em excelentes índices de 
aprovação. Mas, caso ocorra algum 

imprevisto, você tem a tranquilidade de poder  
refazer o curso Pré-Vestibular com bolsa integral*.

  *consulte o regulamento
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32*02 aulas de Técnica e Metodolgia da 
  Redação e  01 Laboratório de Redação

2019
nº aulas semanais

Ciclo Comum Aprofundamento

16

3 -
Língua Portuguesa
Gramática e Literatura

Componentes Curriculares

3 3Química
3 3Biologia
3 3Matemática

3 3Física

História 3 2
Geografia 3 2
Técnica e Metodologia da Redação 3* -

Simulado Teste Rodin 3 -
1 -Filosofia e Sociologia
1 -Língua Inglesa

3 -Plantão Especial
(Matemática, Física e Química)

Biológicas
Humanas
Exatas

Com uma proposta diferenciada de ensino - 
focada na preparação dos nossos alunos, tanto 

para o ENEM, quanto para os vestibulares mais 
concorridos do país -, todo o conteúdo do Ensino Médio 

é revisado e aprofundado de acordo com a área de 
interesse. O ritmo de estudo orientado pelos Roteiros de 

Estudos, presentes nos materiais didáticos, associado aos vários 
ciclos de simulados oferecidos ao longo do ano, conduz o aluno ao 

ápice de sua preparação para as provas, momento em que 
precisará mostrar todas as suas habilidades.

HORÁRIO: 
Segunda a sexta-feira, das 7h00 às 18h00 
Aulas, Plantões Especiais, Simulados Teste 
Rodin e Atividades Complementares.
Sábado*
Simulados COC e Rodin (teste e dissertativo) 
e Simulados ENEM.
*de acordo com calendário

Início das Aulas: 25/02/2019

DNA
Com um ensino forte, em um 
ambiente acolhedor, o aluno 
Rodin desenvolve o prazer pelo 

conhecimento, alcançando, assim, seu 
potencial máximo, o que resulta em
uma sólida preparaçāo tanto para os 
vestibulares mais concorridos do país, 
quanto para o ENEM.

EQUIPE PEDAGÓGICA
Professores formados em universidades de ponta e com ampla experiência na preparação para vestibulares.

CENTRO DE APOIO AO VESTIBULANDO

SETOR DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Exclusivo serviço de orientação profissional realizado por psicólogo 
especializado em profissões e mercado de trabalho.

SECRETARIA DE VESTIBULARES
Secretaria especializada e focada em deixar nossos alunos antenados 
com os vestibulares das melhores universidades do país.

REVISÕES
A partir da segunda quinzena de outubro, até o início 

de janeiro - véspera das segundas fases da 
UNICAMP e da FUVEST -, ocorrem as revisões. Apoiadas 
por um completo livro resumo e apostilas atualizadas com 
questões dos últimos exames, os alunos consolidam sua 
preparação para as primeiras e segundas fases dos 
vestibulares mais concorridos do país.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
‧ Aconteceu Virou Aula
‧ Curso de Obras Literárias
‧ Cine Rodin
‧ Curso de Física Moderna

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
‧ Simulados COC, nos formatos teste e dissertativo
‧ Simulados Rodin, nos formatos teste e dissertativo
‧ Simulados ENEM
‧ Simulados semanais Teste Rodin
São realizados, durante o ano letivo, 42 simulados 
baseados nos mais importantes vestibulares do país e 
no ENEM, todos com análise de desempenho.

PLANTÃO DE DÚVIDAS
‧ Plantão de dúvidas on-line
‧ Mais de 10 horas semanais de plantões 
  de dúvidas presenciais 
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o Apostilas-livro de Matemática, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
(Teoria + Exercícios)
   Matemática (3 setores)
   Língua Portuguesa (3 setores)
Apostilas-livro de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
(Teoria + Exercícios) 
   Física (3 setores)
   Química (3 setores)
   Biologia (3 setores)
Apostilas-livro de Ciências Humanas e suas Tecnologias 
(Teoria + Exercícios)
   História (2 setores)
   Geografia (2 setores)
Apostila-livro de Filosofia
Apostila-livro de Sociologia 
Apostila-livro de Inglês
Livro Resumo
Apostilas Revisão 1
Apostilas Revisão 2
Material de revisão para a 2ª fase da UNICAMP 
Material de revisão para a 2ª fase da FUVEST
Acesso ao Portal COC Educação 
(Livro Eletrônico, Plantão On-line, Videoaulas, Resoluções etc)
Tabela de Química 
Tabela de verbos regulares e irregulares de Inglês
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12 parcelas de R$ 369,60 (janeiro a dezembro de 2019)

R$ 2.293,20

R$ 2.102,10

R$ 2.522,52

12 parcelas

11 parcelas

10 parcelas

14 parcelas
13 parcelas

VALOR NORMAL R$ 25.225,20

até 18/01/2019

até 15/02/2019

até 22/03/2019

até 23/11/2018
até 21/12/2018 R$ 1.940,40

R$ 1.801,80

An
ui

da
de

Validade

Autorização

Valor Promocional
Anuidade com desconto (R$)

Valor da parcela com desconto (R$)

% de desconto na anuidade**

N° de parcelas

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA: RESPONSÁVEL 
FINANCEIRO e ALUNO - RG, CPF e comprovante de  endereço.

* 1.  Esse desconto NÃO INCLUI material didático e é válido 
  SOMENTE para pagamentos realizados até a data de 

vencimento.
2. Caso o a luno matr icu lado no curso 

PRÉ-VESTIBULAR / EXTENSIVO INTEGRAL POR 
ÁREAS comprove aprovação e matrícula em 

alguma universidade até 22/02/2019, os 
valores pagos relativos ao referido curso 

serão totalmente restituídos.



Leandro Antunes
Medicina - UNICID
Leandro Antunes
Medicina - UNICID

Carla Deltreggia
Arquitetura- UNESP
Carla Deltreggia
Arquitetura- UNESP

Letícia Kühn Menezes 
Eng. de  Produção - USP
Letícia Kühn Menezes 
Eng. de  Produção - USP

www.rodinvestibulares.com.br - Tel.: (19) 3392 6008 - WhatsApp: (19) 99483 7671
R. Padre Anchieta, 484 - Jardim Pau Preto, Indaiatuba - SP


