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CONSELHO DE ENSINO E EXTENSÃO - CONSEP/FAEST 

 

 

RESOLUÇÃO N° 07/2019, de 15/07/2019 
 

Aprovar o Regulamento de Concessão de Bolsas 

de Estudo no âmbito da Instituição e dá outras 

providências. 

 
 

O Presidente do Conselho de Ensino e Extensão da Faculdade de Educação de Tangará da Serra, 

no uso de suas atribuições regimentais e considerando a necessidade de implantação e 

aprovação do Regulamento de Concessão de Bolsas de Estudo, 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Instituir e aprovar o Plano de Concessão de Bolsas de Estudo da FAEST. 

 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

 
_____________________ 

Prof. Gilmar Utzig 
Presidente CONSEP 
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DO OBJETIVO 

Cláusula Primeira 

O Programa de Bolsas de Estudos da Faculdade de Educação de Tangará da Serra – FAEST faz 

parte das atividades de Responsabilidade Social da IES, e tem como objetivo conceder bolsas de 

estudos a alunos de cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu com comprovada 

dificuldade financeira, de acordo com suas necessidades, ajudando-os a custear seus estudos. 

Cláusula Segunda 

A atribuição de bolsas é de julgamento exclusivo da FAEST, salvo condições de legal. 

Cláusula Terceira 

A concessão de Bolsas de Estudos da FAEST será a partir da publicação em edital próprio de 

acordo com a disponibilidade orçamentária da Instituição. 

CAPÍTULO I 

DAS BOLSAS DE ESTUDOS DA FAEST 

Cláusula Quarta 

As bolsas concedidas, conforme dispõe este Regulamento serão denominadas “Bolsas de 

Estudos FAEST/UNISERRA”. 

§ 1º - Bolsa de Estudos Integral – 100% dos valores das semestralidades. 

§ 2º - A bolsa de estudos somente será concedida na parcela do mês subsequente à 

formalização da concessão da bolsa, não existindo efeito retroativo. 

DO ÂMBITO 

Cláusula Quinta 

São abrangidos pela Bolsa FAEST/UNISERRA todos os cursos ministrados pela FAEST. 
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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Cláusula Sexta 

§ 1º - A operacionalização do processo para a concessão da Bolsa de Estudos FAEST/UNISERRA 

será de responsabilidade da Secretaria Acadêmica. 

§ 2º - A instituição designará uma Comissão, composta por pelo menos três membros, 

indicados pelo Representante Legal da Mantenedora, para coordenar o processo seletivo e 

autorizar as bolsas de estudos. 

§ 3º - O Processo Seletivo para concessão de Bolsa de Estudos FAEST/UNISERRA é regido por 

Edital próprio, operacionalizado pela Direção Administrativa/Financeira, sob a coordenação da 

Comissão previamente designada. 

§ 4º - A seleção dos candidatos é processada pela Comissão previamente designada,  a partir da 

análise do formulário socioeconômico juntamente com a documentação comprobatória. 

a) O formulário socioeconômico e a lista de documentos necessários para a comprovação 

das informações estarão disponíveis na página eletrônica da Instituição, conforme 

edital. 

b) Somente será analisado o pedido do candidato que preencher o formulário 

socioeconômico e entregar a documentação comprobatória, tal como estipulado no 

edital. 

§ 5º - O preenchimento e a instrução do formulário socioeconômico supõem, respectivamente, 

completar os campos previstos com informações verídicas, e incluir cópias comprobatórias de 

todos os documentos listados no Edital. 

DOS REQUISITOS BÁSICOS 

Cláusula Sétima 

O candidato, para ter seu pedido analisado, deve apresentar os seguintes requisitos: 
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a) Estar matriculado e ter atendido aos quesitos de ingresso em um dos cursos 

ofertados pela IES; 

b) Inscrever-se no Processo Seletivo de Bolsa de Estudos FAEST/UNISERRA nos prazos 

previstos em Edital; 

c) Ter participado de pelo menos uma das edições do ENEM a partir de 2014 e obtido 

no mínimo média de 450 pontos; 

d) Comprovar renda “per capita” de até 3 (três) salários mínimos de acordo como o 

definido no Anexo I, deste Regulamento na conformidade da Cláusula Oitava. 

Cláusula Oitava 

§ 1º - A Comissão designada pelo FAEST, dentro de suas atribuições profissionais realizará a 

pré-seleção dos candidatos à concessão da Bolsa de Estudos FAEST/UNISERRA pela média das 

notas obtidas em pelo menos uma edição mais recente do ENEM – Exame Nacional de 

Estudantes. 

§ 2º - Os candidatos deverão informar no ato de inscrição a Edição do ENEM que quer ter a 

nota utilizada no processo seletivo, podendo optar pela edição que obteve maior média. 

§ 3º - Os candidatos pré-selecionados devem apresentar os documentos comprobatórios a fim 

de confirmar as informações socioeconômicas prestadas no ato de inscrição. 

a) Entende-se como renda bruta mensal familiar a soma de todos os rendimentos 

auferidos por todos os membros do grupo familiar, composta do valor bruto de 

salários, proventos, gratificações eventuais ou não, gratificações por cargo de chefia, 

pensões alimentícias, aposentadorias, comissões, pró-labore, rendimentos do mercado 

informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, e quaisquer outros, 

salvo o seguro desemprego, de todos os membros do grupo familiar, incluindo o 

candidato. 

b) Somente poderá ser abatido da renda referida na alínea a desta cláusula, o montante 

pago a título de pensão alimentícia, exclusivamente, no caso de decisão judicial, 

acordo homologado judicialmente ou escritura pública que assim o determine. 
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c) Será considerado como membro do Grupo Familiar o próprio candidato e o conjunto 

de pessoas que reside na mesma moradia com o candidato, que, cumulativamente, 

sejam relacionadas ao candidato pelos graus de parentesco de pai, padrasto, mãe, 

madrasta, cônjuge, companheiro (a), filho (a), enteado (a), irmão (ã), avô (ó), 

eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou 

tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um 

mesmo domicílio. 

d) O disposto na alínea b do parágrafo 2º desta Cláusula aplica-se igualmente aos grupos 

familiares nos quais ocorra união estável, inclusive homoafetiva. 

DOS REQUISITOS BÁSICOS 

Cláusula Nona 

A comprovação da renda familiar e das demais informações necessárias à análise 

socioeconômica será feita por meio dos documentos e deverá ser entregue pelo candidato ou 

responsável legal conforme previsto no Edital. 

§ 1º - A Comissão designada para coordenar o processo seletivo no decorrer da análise 

socioeconômica e durante o período de vigência da bolsa poderá ainda, caso julgue necessário, 

solicitar outros documentos que achar pertinente, convocar o candidato ou responsável legal 

para entrevista. 

§ 2º - Será assegurado o sigilo de todas as informações e documentos apresentados pelo 

candidato, salvo aqueles referentes às obrigações legais de prestação de contas exigidas pelos 

órgãos governamentais. 

DA INSCRIÇÃO 

Cláusula Décima 

A inscrição ao processo seletivo para concessão da Bolsa de Estudos FAEST/UNISERRA realizar-

se-á pelo preenchimento do formulário eletrônico denominado “Questionário Socioeconômico” 

disponibilizado na página eletrônica do FAEST, e da entrega da documentação comprobatória, 

na forma e prazos previstos em Edital. 
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Parágrafo único – É de responsabilidade do requerente, aluno ou responsável, a veracidade das 

informações prestadas tanto no formulário “Questionário Socioeconômico”, no valor da média 

da nota do ENEM e na documentação comprobatória. 

DA CLASSIFICAÇÃO 

Cláusula Décima Primeira 

Após a entrega da documentação comprobatória, a classificação dos candidatos ao benefício da 

Bolsa de Estudos FAEST/UNISERRA, obedecerá a seguinte ordem: 

I. Média das notas no ENEM; 

II. Renda “per capita”, conforme previsto na Cláusula Sétima; 

III. Proximidade de residência da FAEST; 

IV.  Sorteio. 

DO RESULTADO 

Cláusula Décima Segunda 

O resultado da solicitação de Bolsa de Estudos FAEST/UNISERRA estará disponível ao aluno 

conforme previsto no Edital. 

Cláusula Décima Terceira 

§ 1º - O aluno ou responsável legal, para validação da bolsa concedida, deverá entregar na 

Secretaria Acadêmica o Contrato da gratuidade escolar devidamente assinado assim que o 

mesmo for disponibilizado sob pena de sua bolsa ser suspensa até a regularização. 

§ 2º - O benefício não tem efeitos retroativos à data da assinatura do contrato. 

DA CONCESSÃO 

Cláusula Décima Quarta 

A Bolsa de Estudos FAEST/UNISERRA será concedida sobre o valor das parcelas da 

semestralidade e terão validade até o término do período letivo em curso. 

mailto:uniserratga@gmail.com


 
 

UNISERRA – Unidade de Ensino Superior de Tangará da Serra Eireli 
FAEST – Faculdade de Educação de Tangará da Serra 

 
Rua Dep. Hitler Sansão, 1038-W – Jardim do Lago - Tangará da Serra – MT 

                                       Tel: (65) 3326-4650 / 3326-5656. E-mail: uniserratga@gmail.com 
 

§ 1º - A FAEST manterá a Bolsa de Estudos FAEST/UNISERRA do aluno até o final do curso desde 

que o mesmo realize o pedido de renovação semestral da Bolsa nos prazos e condições 

definidas em Edital divulgado semestralmente e desde que não esteja incurso em nenhum dos 

itens constantes da Cláusula Décima Sétima; 

§ 2º - Caso o candidato à bolsa já tenha sido contemplado com algum outro tipo de bolsa ou 

financiamento estudantil a Bolsa de Estudos FAEST/UNISERRA será encerrada. 

Cláusula Décima Quinta 

A Bolsa de Estudos FAEST/UNISERRA poderá ser cancelada a qualquer tempo em caso de 

constatação de falsidade das informações prestadas pelo bolsista ou seu responsável, ou de 

inidoneidade do documento apresentado, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais 

cabíveis na forma da lei. 

Cláusula Décima Sexta 

A quantidade de Bolsas de Estudos FAEST/UNISERRA e respectivos percentuais serão definidos 

pela FAEST a cada novo período letivo e levará em conta sua disponibilidade financeira e 

publicada por meio de Edital de Processo Seletivo. 

DA CESSAÇÃO DO DIREITO À BOLSA 

Cláusula Décima Sétima 

Constituem motivos para a cessação de direito à Bolsa total ou parcial os seguintes casos: 

a) A falta de qualquer documento ou descumprimento dos prazos previstos no Edital 

levará ao imediato indeferimento do pedido e ao consequente arquivamento do 

processo; 

b) Caso seja detectada a inveracidade nas declarações apresentadas, omissão de 

informações ou qualquer outro ato ilícito que venha a comprometer o resultado da 

análise socioeconômica, mesmo que apurado no decorrer do período letivo, o aluno 

perderá o benefício, sem prejuízo das sanções legais cabíveis; 

c) Cancelamento ou trancamento da matrícula do Curso; 
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d) Transferência para outra Instituição de Ensino. 

e) Não aprovação em, no mínimo, 75% do total das disciplinas cursadas em cada período 

letivo; 

f) Inadimplência nas mensalidades referente ao percentual devido pelo estudante; 

g) O não comparecimento em entrevista previamente convocada pela Comissão; 

h) No ato de renovação da Bolsa de Estudos FAEST/UNISERRA fique constatada alteração 

da realidade socioeconômica do grupo familiar que descaracterize de forma 

substancial a condição estabelecida inicialmente para a concessão da Bolsa de Estudos; 

i) A não aceitação, pelo candidato, das condições previstas neste Regulamento e no 

Edital. 

Parágrafo único – As denúncias que envolva o caso previsto na alínea b deverão ser 

formalizadas e encaminhadas à Comissão, via ouvidoria ao que fará a verificação e 

emitirá parecer à Comissão de Análise de Bolsa para decisão final. 

CAPÍTULO II 

DO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS - PROUNI 

Cláusula Décima Oitava 

O FAEST, por meio de sua mantenedora, a Unidade de Ensino Superior de Tangará da Serra 

Eireli aderiu ao Programa Universidade para Todos – PROUNI, do Governo Federal, 

possibilitando aos seus alunos a concessão de Bolsas de Estudos integrais e parciais, em todos 

os seus cursos de graduação conforme critérios estabelecidos no referido Programa. 

Parágrafo único – O candidato que pretender obter Bolsa por meio deste Programa deve 

acompanhar, pelos meios de divulgação que o Governo Federal utilizar, os critérios 

estabelecidos pelo mesmo. 
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CAPÍTULO III 

DAS OUTRAS MODALIDADES DE BOLSAS DE ESTUDOS 

Cláusula Décima Nona 

O FAEST poderá oferecer a seu critério, outras modalidades de Bolsas de Estudos que visam 

atender às demandas próprias da Instituição. 

§ 1º - Em caso de oferta de qualquer das modalidades de bolsa relacionada na Cláusula 

Vigésima, esta será previamente comunicada à comunidade acadêmica da FAEST por meio de 

Edital próprio da modalidade, publicado na internet e/ou em mural da Instituição que 

disciplinará as normas e critérios de oferta, tais como: forma e prazo de inscrição do candidato, 

documentação a ser apresentada, duração da bolsa, percentual estabelecido, entre outros que 

a IES julgar necessário. 

Cláusula Vigésima 

São outras modalidades de Bolsas que poderão, a critério da FAEST, ser instituídas: 

a) Bolsa Convênio; 

b) Bolsa Família; 

c) Bolsa Monitoria; 

d) Bolsa Iniciação Científica; 

e) Bolsa Auxílio à Atividade Acadêmica; 

f) Bolsa Desempenho; 

g) Bolsa Atleta; 

h) Bolsa Colaborar/Funcionário. 

Cláusula Vigésima Primeira 

A inscrição do candidato a quaisquer das Bolsas de Estudos deste Regulamento implica a 

aceitação do que dispõe este Regulamento e o Edital do Processo Seletivo de Bolsa de Estudos. 
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Cláusula Vigésima Segunda 

A FAEST reserva-se o direito de não conceder Bolsa de Estudos, nas suas diversas modalidades, 

aos alunos e candidatos que não cumprirem as normas e critérios estabelecidos neste 

Regulamento, nos Regulamentos Específicos, nos Contratos, Convênios e Editais. 

Cláusula Vigésima Terceira 

A Bolsa de Estudos concedida refere-se unicamente aos serviços contemplados no Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais firmado entre a FAESTe o Aluno ou seu Responsável. 

Cláusula Vigésima Quarta 

O aluno contemplado com Bolsa de Estudos, em qualquer de suas modalidades, deve renová-la 

semestralmente, não havendo renovação automática. 

Cláusula Vigésima Quinta 

Este Regulamento poderá ser revisto e alterado por decisão da Direção Geral da Faculdade de 

Educação de Tangará da Serra. 

Cláusula Vigésima Sexta 

Os casos omissos ou dúvidas serão resolvidos pela Comissão e submetido ao referendo da 

Direção Geral da FAEST. 
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ANEXO I 

 

COMPROVANTES DE RENDIMENTOS 

I.  Para comprovação da renda devem ser apresentados documentos conforme o tipo de 

atividade. 

II. Para cada atividade existe uma ou mais possibilidades de comprovação de renda. III - Deve-se 

utilizar pelo menos um dos comprovantes relacionados. 

 

1 ASSALARIADOS 

➢ Três últimos contracheques, no caso de renda fixa. 

➢ Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora extra. 

➢ Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à SRFB e da respectiva 

notificação de restituição, quando houver. 

➢ CTPS registrada e atualizada. 

➢ CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 

empregada doméstica. 

➢ Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos seis últimos meses.  

➢ Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

2 ATIVIDADE RURAL 

➢ Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 

da respectiva notificação de restituição, quando houver. 

➢ Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ. 

➢ Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 

candidato ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso. 

➢ Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 
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jurídicas vinculadas. 

➢ Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses. 

 

3 APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

➢ Extrato mais recente do pagamento de benefício, obtido por meio de consulta no 

endereço eletrônico < http://www.mpas.gov.br> 

➢ Extratos bancários dos últimos três meses, quando for o caso. 

➢ Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver. 

 

4 AUTÔNOMOS 

➢ Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 

da respectiva notificação de restituição, quando houver. 

➢ Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 

candidato ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso. 

➢ Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 

compatíveis com a renda declarada. 

➢ Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

5 PROFISSIONAIS LIBERAIS 

➢ Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 

da respectiva notificação de restituição, quando houver. 

➢ Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 

candidato ou membros de seu grupo familiar, quando for o caso. 

➢ Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 

compatíveis com a renda declarada. 

➢ Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
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6 SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS 

➢ Três últimos contracheques de remuneração mensal. 

➢ Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver. 

➢ Declaração de IRPJ. 

➢ Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 

candidato ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso. 

➢ Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 

jurídicas vinculadas. 

 

7 RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

➢ Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver. 

➢ Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

➢ Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório 

acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos. 
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ANEXO II 

 

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E DOS MEMBROS DE SEU GRUPO 

FAMILIAR 

O Faculdade de Educação de Tangará da Serra solicitará, salvo em caso de dúvida, somente um 

dos seguintes comprovantes de identificação: 

1) Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da 

Federação. 

2) Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de validade. 

3) Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos 

profissionais liberais, com fé pública reconhecida por Decreto. 

4) Identidade Militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus 

membros ou dependentes. 

5) Registro Nacional de Estrangeiros - RNE, quando for o caso. 

6) Passaporte emitido no Brasil. 

7) Carteira do Trabalho e Previdência Social - CTPS. 
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ANEXO III 

COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA 

 

A FAEST solicitará, salvo em caso de dúvida, somente um dos seguintes comprovantes de 

residência em nome do candidato dos membros do grupo familiar, maiores de 18 anos: 

1) Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel). 

2) Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em 

cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia 

elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel. 

3) Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma 

reconhecida em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, 

gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel. 

4) Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF. 

5) Demonstrativo ou comunicado do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB. 

6) Contracheque emitido por órgão público. 

7) Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de 

condomínio ou de financiamento habitacional. 

8) Fatura de cartão de crédito. 

9) Extrato ou demonstrativo bancário de outras contas, corrente ou poupança. 

10) Extrato ou demonstrativo bancário de empréstimo ou aplicação financeira. 

11) Extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

12) Guia ou carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ou do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 

Atenção: É facultado à FAEST solicitar quaisquer outros documentos eventualmente julgados 

necessários à comprovação das informações prestadas pelo candidato, referentes a este ou 

aos membros de seu grupo familiar. 
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ANEXO IV 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 

PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS DA FAEST REFERENTE AO ____º SEMESTRE DE 

________________________ 

Eu,   ____(nome do funcionário), 

   (cargo do funcionário), da Faculdade de 

Educação de Tangará da Serra, sito à rua Deputado Hitler Sansão, 1038 }W – Bairro Jardim do 

Lago, cidade de Tangará da Serra, estado de Mato Grosso,    declaro    que    o  candidato, 

____________       compareceu a esta instituição e 

entregou a documentação para comprovação das informações prestadas por ocasião de sua 

inscrição no Processo Seletivo  referente a concessão de bolsas de estudos no curso 

___________________________________, no ____      semestre de  ____. 

 

Fica o candidato advertido de que a entrega dos documentos supra referidos não afasta a 

necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos adicionais eventualmente 

julgados necessários pela Faculdade de Educação de Tangará da Serra. 

 

Fica o candidato advertido de que a apresentação de documentos ou prestação de informações  

falsas à instituição implicarão na sua reprovação no Processo Seletivo referente ao         

Semestre de______ , sujeitando-o às penalidades previstas no art. 299 do Decreto Lei 

no 2.848, de 7 de dezembro de1940 - Código Penal Brasileiro. 

 

Tangará da Serra-MT _____/____________________/20___ 

 

                                                                                        Carimbo e assinatura do funcionário 
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