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REGULAMENTO GERAL SETOR DE BOLSAS E FINANCIAMENTOS  
 

CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º - Do objeto 

 
O presente Regulamento estabelece as normas de atribuição de bolsas de estudos por 
parte da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares. 
 
Art. 2º Finalidades 

 
A atribuição de bolsas de estudos por parte desta instituição visa às seguintes 
finalidades: 
 
a) Apoiar o ingresso e manutenção dos estudos aos alunos cujas possibilidades 
econômicas não lhes permitem fazê-lo pelos seus próprios meios; 
 
b) Colaborar na formação de profissionais, contribuindo assim para um maior e mais 
equilibrado desenvolvimento social, econômico e cultural; 
 
c) Distribuir recursos semestrais aos estudantes do Ensino Superior devidamente 
matriculado na Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, 
designadamente àqueles de carência e/ou necessidade econômica comprovada, 
garantindo sempre que necessário e possível apoio financeiro sob forma de descontos 
nas mensalidades de modo a contribuir para a consagração da igualdade material de 
oportunidades. 
 

CAPÍTULO II  
TIPOS DE BOLSAS E CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO 

  
I - Ajuda Escolar  
 
Pode-se candidatar à atribuição de uma bolsa de estudos da Faculdade Presidente 
Antônio Carlos de Governador Valadares, o estudante que satisfaça as seguintes 
condições: 
 

a. Estar devidamente matriculado na data da solicitação; 
b. Comprovar necessidade de bolsa de estudos através de documentação própria 

distribuída gratuitamente por esta instituição de ensino junto ao Núcleo de 
Atendimento ao Estudante – NAE.  

c. Estar em dia com as mensalidades; 
d. Não ser beneficiado por qualquer outro tipo de desconto nas mensalidades; 

 
A análise e decisão do requerimento da concessão de bolsa de estudo e a fixação do 
respectivo valor competem: 
 

a. Ao Diretor Acadêmico Pedagógico, após parecer do Setor de Bolsas;  
b. A Comissão de Bolsa de Estudos, designada pelo Diretor Acadêmico 

Pedagógico em ordem de serviço. 



 
O deferimento do requerimento de concessão de bolsas de estudos contém a indicação 
do valor designado pela Comissão Responsável, bem como das sanções em caso do 
descumprimento do presente regulamento; 
 
Ao candidato à Bolsa de Estudos competirá a comprovação de carência e/ou 
necessidade, se responsabilizando, na forma da lei, pelas informações dadas; 
 
O (a) requerente compromete-se a aceitar os direitos e obrigações expressos no 
Regimento Geral da instituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
em todos os dispositivos legais pertinentes ao Ensino Superior, incluindo as disposições 
relativas ao eventual benefício educacional que venha a ser concedido ao mesmo; 
 
Fica o (a) requerente ciente do compromisso de pagar a parcela da mensalidade, 
descontada a bolsa de estudos que lhe foi conferida mensalmente, o que se fará até a 
data do vencimento, ficando sujeito a todas as exigências decorrentes do 
descumprimento deste compromisso, inclusive a perda do benefício no referente mês, 
estando ciente de que aceita plenamente a perda definitiva da bolsa, que se concretizará 
após 10 (dez) dias de inadimplência; 
 
Fica o (a) requerente responsável pela renovação da solicitação da bolsa de estudos 
semestralmente, nas datas estabelecidas, quando mantidas as condições de renovação do 
benefício nos termos do presente regulamento, estando ciente que a mesma poderá 
sofrer alterações de acordo com a necessidade da Instituição; 
 
Fica a Direção Acadêmico Pedagógico e o Setor Financeiro responsáveis por fixar o 
número de bolsas a atribuir em cada semestre tendo em vista ainda as renovações de 
bolsas de estudos. 
 
É causa de indeferimento do pleito: 

 
a. A entrega do mesmo fora do prazo definido; 
b. A não entrega dos documentos, bem como a falta de informações constantes do 

formulário; 
c. O não preenchimento das condições de necessidade; 
d. Fica a Direção Acadêmica Pedagógico e/ou a Comissão de Bolsas de Estudos 

com plena decisão de deferimento ou indeferimento dos pleitos. 
 
II - Auxílio Parentesco 
 

Pode-se candidatar ao beneficio de Auxílio Parentesco da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de Governador Valadares, o estudante que satisfaça às seguintes 

condições: 

a. Estar devidamente matriculado na Faculdade; 

b. Possuir algum ente familiar, sendo estes: pai, mãe, irmão, irmã, enteado, 

enteada e cônjuge matriculado (s); 



c. Fazer parte do mesmo grupo familiar, o qual se entende pelo conjunto de 

pessoas que residem na mesma moradia do chefe do grupo familiar, que tenham 

relação com o candidato pelos graus de parentescos supracitados; 

d. Comprovar através de documentação própria cedida pelo Setor de Bolsas da 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, o grau de 

parentesco dos alunos, conforme solicitado no modelo de formulário; 

e. Estar em dia com as mensalidades; 

f. Não ser beneficiado com qualquer outro tipo de desconto nas mensalidades; 

g. O valor do desconto afixado para os alunos beneficiados com o Auxílio 

Parentesco é de 10% (dez por cento) não abrangendo as matrículas e (re) 

matrículas. 

 
III - SINPRO E SAAE  
 
Pode-se candidatar á atribuição de uma bolsa de estudos do SINPRO E SAAE os 
alunos conveniados com estes sindicato que esteja devidamente matriculado na 
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares obedecendo as  
definições do Acordo Sindical. 
 
IV -  PROUNI E FIES  
 
Pode-se candidatar à atribuição de uma bolsa de estudos do PROUNI e ao FIES os 
alunos aprovados nos respectivos programas e devidamente matriculados na Faculdade 
Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares. Esses programas atendem as 
normas pré estabelecidas pelo Governo Federal.  
 
V - Convênio Mútuo  
 
É uma parceria entre a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares 
com empresas da região, que possibilita um desconto nas semestralidades para os 
funcionários da empresa conveniada. 
 
Os convênios são firmados entre a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador 
Valadares e empresas, onde os beneficiários são indicados pela empresa conveniada e as 
condições são estabelecidas considerando as particularidades de cada organização.  

 
 
VI - Financiamento Próprio 
 
O financiamento próprio da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador 
Valadares tem por objetivo de financiar a semestralidade do estudante matriculado na 
Faculdade, visando a admissão e manutenção de alunos apresentam dificuldades 
financeiras. 
 
Após a conclusão do curso, o aluno continua pagando as parcelas de acordo com o valor 
da semestralidade vigente acrescido da taxa de juros estabelecida em contrato. 



 
O plano consiste no ideal da Faculdade ampliar as possibilidades de entrada à em 
proporcionar o acesso ao ensino superior àqueles que comprovadamente apresentam 
dificuldades financeiras. 

 
CAPÍTULO III  

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO PARA CONCESSÃO E 
MANUTENÇÃO DE BOLSAS. 

 
Fica o aluno ciente que assinará o Termo de Compromissos e Responsabilidades para 
concessão e manutenção de bolsas, conforme modelo (Anexo I). 

 
CAPITULO IV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 
I- Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos por deliberação da 

Diretoria. 

II-  O não cumprimento pelo bolsista de quaisquer deveres estabelecidos no Termo de 

Compromisso do Aluno para Concessão e Manutenção de Bolsas e deste 

Regulamento determinará a suspensão do benefício, como previsto.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO – III TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO PARA 
CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE BOLSAS.     

 
Fica o aluno ciente que assinará o Termo de Compromisso do Aluno para Concessão 
e Manutenção de Bolsas, conforme modelo:  

 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

Pelo presente termo de Compromisso e Responsabilidade, 
eu___________________________________matrícula nº_________cursando o 
_____________ período do curso __________________ da Faculdade Presidente 
Antônio Carlos de Governador Valadares, assumo os seguintes compromissos e 
responsabilidades, previstos no Regimento Interno, Subseção IV – da Assistência ao 
Estudante: 

São critérios básicos para concessão manutenção de Bolsas de Estudos concedidas:  

Observadas suas possibilidades e disponibilidades técnicas e financeiras a faculdade 

presta os seus alunos a assistência necessária a sua realização como pessoa e ofereça-

lhes as condições necessárias ao encaminhamento para sua plena formação cultural e 

profissional.  

São critérios básicos para manutenção de bolsas de estudos concedidas 

I. Aproveitamento escolar de no mínimo 70% (setenta por cento); 

II.  Frequência a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas, no mínimo, em cada 

disciplina; 

III.  Pagamento do percentual se for o caso, das mensalidades até a data do vencimento. 

IV.  Quitação dos débitos acaso existentes; e  

V. Inexistência de qualquer advertência acadêmica 
 

VI.  O beneficio terá validade de 6 meses sendo renovado por mais 6 meses a partir da 
data de matricula do mesmo. 

 

 
 

Outros sim declaro ter ciência de que o descumprimento do compromisso assumido 
resultará na perda do benefício. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno(a) 

 

Governador Valadares_ __de____de______ 

 
 


