
 

EDITAL/PROEN Nº 21/18 
 
 

Estabelece critérios para inscrição de 
estudantes do Colégio UNIDAVI 
candidatos à Bolsa de Estudo para o ano 
de 2018. 

 
 
O Pró-reitor de Ensino do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 

Vale do Itajaí – UNIDAVI, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

resolve tornar público os critérios de inscrição e seleção para solicitação de Bolsa 

de Estudos para alunos regularmente matriculados no Colégio UNIDAVI. 

 
1 DO OBJETO: 

 
Art. 1° O presente Edital destina-se à normatização e ao estabelecimento de 
critérios para inscrição e seleção de estudantes regularmente matriculados no 
Colégio UNIDAVI, candidatos à Bolsa de Estudos para o ano de 2018. 
 

2 DOS CANDIDATOS         
 

Art. 2° Poderão candidatar-se às Bolsas de Estudo: 
 
I -  Alunos regularmente matriculados no ano de 2017 no Colégio UNIDAVI, que 
realizaram sua rematrícula para o ano de 2018 e que estão adimplentes com a 
Instituição; 
 
II-  Alunos novos regularmente matriculados, ingressantes no Colégio UNIDAVI 

a partir do ano de 2018. 

 
3 CRONOGRAMA E DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 
Art. 3° O processo de inscrição de candidatos será realizado de acordo com o 
cronograma abaixo descrito: 
 

3.1 PRIMEIRA ETAPA: Acesso pelo site da UNIDAVI 
 

 ATIVIDADE DATA LOCAL 

Alunos 
VETERANOS 
regularmente 
matriculados. 

Preencher o Cadastro 
Socioeconômico e ao 
finalizar, realizar o 
agendamento para 
entrega dos 
documentos. 

 
De 08 a 13 

de novembro 
2017 

  
https://unidavi.edu.br/secretariaA
cademica/bolsaColegio 

https://unidavi.edu.br/secretariaAcademica/bolsaColegio
https://unidavi.edu.br/secretariaAcademica/bolsaColegio


 

Alunos 
NOVOS 
regularmente 
matriculados. 

Preencher o Cadastro 
Socioeconômico e ao 
finalizar, realizar o 
agendamento para 
entrega dos 
documentos. 

 
De 24 a 26 de 
janeiro  2018 

https://unidavi.edu.br/secretariaA
cademica/bolsaColegio 

 

3.2 SEGUNDA ETAPA: Entrega da Documentação na UNIDAVI 
 

 DATA LOCAL 

Alunos 

VETERANOS 

regularmente 

matriculados. 

 
09, 10, 13, 14, 16 e 17 

de novembro 2017 

 

Na Secretaria Acadêmica  

 

Alunos NOVOS 

regularmente 

matriculados. 

De 29/01/2018 

à 

31/01/2018 

 

 

Na Secretaria Acadêmica  

 

 
Parágrafo Único: A entrega da documentação será realizada por agendamento 
após a finalização do cadastro socioeconômico, sendo a agenda aberta 
progressivamente a partir da data de início da entrega da documentação dos 
alunos veteranos e novos, conforme demanda. 
 

4 DO CADASTRO SOCIOECONÔMICO  
 

Art. 4° O cadastro socioeconômico visa detectar alunos em condição de 

vulnerabilidade econômica e/ou social, para destinar Bolsa de Estudos, afim de 

custear parte ou totalidade do valor das mensalidades.  

 

Art. 5° Deverá ser preenchido no endereço eletrônico 

https://unidavi.edu.br/secretariaAcademica/bolsaColegio 

 

Parágrafo Único: Somente serão analisados os processos cujo Cadastro 

Socioeconômico esteja devidamente preenchido e assinado pelo responsável 

legal, de acordo com a documentação exigida e apresentada na Secretaria 

Acadêmica na data e horário agendado, conforme orientações e normas 

estabelecidas neste Edital. 

 

 

 

 

https://unidavi.edu.br/secretariaAcademica/bolsaColegio
https://unidavi.edu.br/secretariaAcademica/bolsaColegio
https://unidavi.edu.br/secretariaAcademica/bolsaColegio


 

5 DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

Art. 6° As Bolsas de Estudo previstas neste Edital são recursos financeiros 

oriundos da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868 

de 15 de outubro de 2013, bem como outras modalidades de benefícios, 

eventualmente, oferecidos através de recursos próprios da Instituição. 

 

Parágrafo Primeiro: Os percentuais serão concedidos após a publicação do 

resultado, abatidos os descontos concedidos no semestre vigente a divulgação 

do resultado das bolsas. 

 
Parágrafo Segundo: Os recursos serão distribuídos conforme o número de 
candidatos inscritos, considerando a condição socioeconômica do grupo familiar. 
 
Parágrafo Terceiro: Na disponibilidade de vagas de Bolsas oriundas de 

recursos financeiros da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, alterada pela 

Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, a Instituição poderá selecionar cadastros 

de alunos inscritos neste processo seletivo, bem como a inclusão de bolsistas 

através de recursos oferecidos eventualmente, pela Instituição. 

 
6   ÍNDICE DE CLASSIFICAÇÃO 

 
Art. 7º O Índice de Classificação será obtido através do Índice de Carência 
UNIDAVI, considerando os seguintes parâmetros em sua composição: 
Integrantes do Grupo Familiar; Renda; Patrimônio; e Despesas com Educação, 
Saúde, Moradia e Transporte.  

Parágrafo Único: O estudante em Lista de Espera será chamado conforme a 
ordem de classificação, desde que haja vaga disponível. 

7 DA COMISSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 

 

Art. 8º A seleção dos alunos a serem beneficiados, será acompanhada por uma 

comissão constituída por representantes da direção, do corpo docente e 

representantes dos pais, conforme Portaria/RE nº 088/17.  

 
8 DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

 
Art. 9° Considerações: 
 
I – O processo será realizado com base na análise socioeconômica do grupo 

familiar em que o aluno esteja inserido, considerando os parâmetros de 

verificação e comprovação da documentação entregue. Para comprovar as 

informações declaradas do cadastro socioeconômico, deverá providenciar os 

documentos disponíveis no site 



 

https://unidavi.edu.br/secretariaAcademica/bolsaColegio, de acordo com sua 

situação e do seu grupo familiar; 

II – Os documentos solicitados neste Edital deverão ser fotocópias, exceto as 

declarações (originais); 

III - Entende-se como grupo familiar a unidade composta por uma ou mais 

pessoas e eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o 

rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar. 

Esse grupo familiar pode ou não residir no mesmo domicilio, devendo os pais 

obrigatoriamente serem considerados neste contexto; 

IV - Entende-se como renda bruta mensal familiar o somatório de todos os 

rendimentos auferidos por todos os membros do grupo familiar, composto pelo 

valor bruto de salários, comissões e horas extras (média dos últimos seis 

meses), estágios, bolsa pesquisa, bolsa de extensão, seguro desemprego, 

proventos, pensões, pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios sociais, 

comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, 

rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do 

patrimônio, e quaisquer outros, de todos os membros do grupo familiar. 

Descontar a contribuição previdenciária, imposto de renda, pensão alimentícia 

paga, décimo terceiro salário e férias. 

V - O grupo familiar deverá comprovar renda própria que suporte seus gastos e 
seja condizente com seu padrão de vida e de consumo, sob pena do 
cancelamento/indeferimento da bolsa; 
VI - Membros do grupo familiar a partir dos 14 anos precisam apresentar 

comprovação ou não de renda; 

VII – Durante a entrega poderá ser solicitado documentos complementares, que 

o entrevistador julgue necessário, para esclarecer a situação socioeconômica do 

candidato a bolsa. 

VIII - Na falta da entrega de qualquer documento solicitado neste Edital, o pedido 

de Bolsa de Estudos não será acatado. 

 
Parágrafo Primeiro: A comissão de bolsa de estudos poderá solicitar outros 
documentos, se eventualmente julgar necessário para a comprovação das 
informações prestadas. 
 
Parágrafo Segundo: As cópias dos documentos devem ser tiradas de forma 
separadas conforme cada integrante do grupo familiar. 
 
Parágrafo Terceiro: A apresentação de documentos com divergência de 

informações em relação ao preenchimento do cadastro e a falta deste, para 

confirmar suas respostas, implicará na eliminação do processo de seleção e não 

caberá recurso. 

 

Parágrafo Quarto: Uma vez feita à confirmação do dia e hora para a entrega 

dos documentos, não será aceito fazer nenhuma alteração na agenda. Caso 

https://unidavi.edu.br/secretariaAcademica/bolsaColegio


 

não compareça, nem envie um representante com os documentos, será 

considerado excluído do processo e não terá outra oportunidade. 

 
9 DO INDEFERIMENTO, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO: 

 
Art. 10° O aluno poderá ter seu benefício indeferido, suspenso ou cancelado, 

caso se enquadre nas situações abaixo: 

I – Apresentar falta de veracidade quanto as informações; 

II – Que não seja economicamente carente; 

III – Tenha reprovação anual no ano imediatamente anterior a esse processo, se 

bolsista no ano de 2017. 

 

10  DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE: 
 
Art. 11° Os casos de denúncias e irregularidades, poderão ser efetuados através 
do site da Secretaria Acadêmica, endereço eletrônico:  
https://unidavi.edu.br/secretariaAcademica/bolsaEstudo ou pelo endereço Rua 
Dr. Guilherme Gemballa, 13, Jardim América – Caixa Postal 193, Rio do Sul – 
SC.  
 
I - O representante legal do beneficiado que falsificar documentos ou falsear 
informações, além de perder o benefício que lhe foi concedido, ressarcirá os 
valores indevidamente recebidos e ficará automaticamente impedido de 
candidatar-se a futuras inscrições. 
 
 

11  DO RESULTADO DAS BOLSAS DE ESTUDO: 
 
Art. 12° O resultado das Bolsas de Estudo será divulgado nas seguintes datas: 

 

Alunos VETERANOS 

Divulgação do Resultado 
 

30/11/2017 a partir das 18h 

 

Alunos ingressantes e regularmente matriculados para o ano de 2018 

Divulgação do Resultado 
 

09/02/2018 a partir das 18h 

 
Parágrafo Único: A publicação dos resultados estará disponível no endereço 
eletrônico: https://unidavi.edu.br/secretariaAcademica/bolsaColegio 
 
 
 
 

https://unidavi.edu.br/secretariaAcademica/bolsaEstudo
https://unidavi.edu.br/secretariaAcademica/bolsaColegio


 

12  DO PERÍODO DA CONCESSÃO DAS BOLSAS: 
 
Art. 13° As Bolsas de Estudo distribuídas conforme este Edital incidirá sobre as 
mensalidades de janeiro a dezembro de 2018. 
 
Art. 14° Para os alunos novos, contemplados com bolsa de estudo, o percentual 
concedido a partir do mês de março, sendo retroativo aos meses de janeiro e 
fevereiro de 2018.  
 
Parágrafo Único: O candidato que solicitar a bolsa de estudos, fora do prazo 
previsto neste edital, caso seja contemplado, receberá o benefício a partir do 
próximo vencimento da sua mensalidade. 
 

13  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
Art. 15° Dúvidas e questionamento: 
 
I – As dúvidas e questões referentes a este edital serão resolvidas mediante 
manifestação escrita, via e-mail (sae@unidavi.edu.br), pelo interessado e 
dirigida à Secretaria Acadêmica; 
III – Nenhum documento será devolvido após o processo seletivo, 
independentemente de o aluno ter sido contemplado ou não com bolsa de 
estudos. 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Rio do Sul, 03 de novembro de 2017 
 

 
CHARLES ROBERTO HASSE 

Pró-Reitor de Ensino 
 
 
BEATRIZ SARDÁ RECH                                            CLARICE MAFLI HASSE 

Assistente Social                                                     Secretaria Acadêmica

 
 


