
 
 

UCL – FACULDADE DO CENTRO LESTE 

 

PORTARIA 05/2017 

 

 

 

REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS 

 

  

 

A Diretora da Faculdade do Centro Leste, no uso de suas atribuições, torna público o 

Regulamento para Concessão de Bolsa a estudantes com vínculo à empresas 

conveniadas à Mantenedora da Faculdade, UCL – Ensino Superior Unificado Centro Leste 

e demais programas de bolsas, nos termos constantes no Anexo a esta Portaria.  

 

Serra, 25 de Outubro de 2017. 

 

 

Maria Ângela Loyola de Oliveira 

      Diretora 



 
 

ANEXO À PORTARIA 05/2017 

INFORMAÇÕES PRÉVIAS: 

 

Onde se lê Bolsa, entenda-se quaisquer modalidades de descontos; 

a) O aluno deverá cumprir com as obrigações da modalidade em que participa. 
 

 

 

BOLSA A FUNCIONÁRIO E DEPENDENTE DE CONVENIADAS 

 

1 - A UCL – Faculdade do Centro Leste mantém convênios com empresas selecionadas pelo corpo jurídico e 

pela Diretoria de Marketing da Instituição. 

1.1 - Serão concedidas bolsas a funcionários e dependentes de acordo com o convênio firmado com a UCL – 

Ensino Superior Unificado Centro Leste. Quaisquer dúvidas quanto ao conteúdo deverão ser tratadas junto ao 

Setor Financeiro da Faculdade do Centro Leste; 

1.2 – Entende-se por vínculo apenas funcionários contratados, não sendo considerados vinculados os 

aprendizes, ora denominados “estagiários”, salvo tratado diretamente no contrato de convênio; 

1.3 - As concessões das bolsas terão vigência de um semestre letivo, devendo ser renovadas a cada período; 

1.4 - Os alunos que atendem aos requisitos necessários para a concessão da bolsa deverão entregar a 

documentação comprobatória conforme cronograma preestabelecido para que seja lançada previamente à 

segunda etapa da matrícula no semestre seguinte. 

1.4.1 – Após a entrega da documentação comprobatória, fica o aluno obrigado a cumprir com os prazos e 

normas determinados pela Diretoria Acadêmica para a matrícula.  

1.5 - Aos alunos ingressantes através de Processo Seletivo ou Transferência de IES, será permitida a 

concessão de bolsa por meio dos convênios, nos 15 dias seguintes ao pagamento da primeira parcela, que 

é a efetivação da matrícula a qual sempre será integral, sendo necessário apresentar a documentação 

comprobatória nos mesmos moldes desta portaria; 

1.6 – A documentação comprobatória será reconhecida apenas através de declaração de vínculo emitida pela 

conveniada que deverá ser impressa em papel timbrado e conter obrigatoriamente e sem distinção os itens 

abaixo: 

 Nome completo do funcionário; 

 CPF do funcionário; 

 Setor de trabalho; 

 Identificação Empresarial (Nome Fantasia / Razão Social / Endereço Completo); 

 Número de inscrição no CNPJ/MF; 

 Assinatura e carimbo do representante legal da empresa com identificação do cargo. 
 

1.6.1 – Os funcionários e dependentes da conveniada Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS por 

convenção estabelecida em contrato, estão dispensados de entrega da mencionada declaração, todavia 

deverão apresentar como documentação comprobatória os seguintes documentos: 



 
 

 Se funcionário: crachá verde ou contracheque; 

 Se dependente: crachá verde, contracheque do funcionário, carteira da assistência multidisciplinar 
de saúde (AMS) da PETROBRAS ou declaração do imposto de renda (IR), ou documento judicial, 
tutoria ou curadoria. 

 

1.7 – Em qualquer dos casos os dependentes deverão apresentar junto à documentação comprobatória o 

comprovante de dependência que poderá ser: 

1.7.1 - Se cônjuge, cópia da certidão de casamento; 

1.7.2 - Se filhos menores de 24 anos, cópia da certidão de nascimento ou cópia do RG; 

1.7.3 - Em qualquer dos casos, documento comprobatório aceito pelo RIR. 

1.8 - Perderão o direito ao benefício:  

 1.8.1 - Os dependentes maiores de 24 anos;  

1.8.2 – O beneficiário / dependente quando houver desligamento da empresa conveniada ou no caso de 

encerramento do convênio, ficando o beneficiado obrigado a informar a UCL – Faculdade do Centro Leste 

quando o mesmo venha a ocorrer. 

1.9 – A lista de empresas conveniadas encontra-se disponível para consulta no setor de atendimento financeiro 

do campus UCL – Manguinhos, ou pelo telefone (27) 3434-0100.  

 

PROUNI - PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS 

 

2 - Em parceria com o Ministério da Educação - Programa Universidade para Todos – PROUNI, a UCL – 

Faculdade do Centro Leste concede bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de cinqüenta por 

cento (meia-bolsa) para cursos de graduação. Mais informações no site www.mec.gov.br/prouni. 

2.1 - Ficam os alunos beneficiados pelo PROUNI cientes de que sua matrícula deverá ser realizada de acordo 

com as normas determinadas pela Diretoria Acadêmica para a matrícula, sendo os mesmos orientados no 

passo 1 do processo de matricula a escolher o valor da última parcela paga; 

2.2 – Alunos que não tenham cumprido os critérios acadêmicos estabelecidos para a manutenção da bolsa, 

deverão encaminhar-se ao setor de bolsa para possível regularização. 

2.3 - Os alunos beneficiados pelo PROUNI são responsáveis pela verificação, no momento da efetivação de 

matricula, se a bolsa está lançada no boleto, caso a mesma não tenha sido lançada, fica o aluno obrigado a 

encaminhar-se ao Setor de Bolsas para o lançamento da bolsa e regularização de possíveis pendências; 

 

PROGRAMA NOSSA BOLSA 

 

3 - Em parceria com o Governo Estadual (Fundação de Amparo à Pesquisa FAPES - Programa NOSSA 

BOLSA), a UCL - Faculdade do Centro Leste destina vagas para estudantes que tenham cursado todo o ensino 

fundamental e médio nas escolas públicas localizadas neste Estado. O programa concede bolsas de estudo 

integrais e bolsas de estudo parciais de cinqüenta por cento (meia-bolsa) para cursos de graduação. Mais 

informações poderão ser encontradas no site www.nossabolsa.es.gov.br.  

http://www.mec.gov.br/prouni
http://www.nossabolsa.es.gov.br/


 
 

3.1 - Ficam os alunos beneficiados pelo programa NOSSA BOLSA cientes de que sua matrícula deverá ser 

realizada de acordo com as normas determinadas pela Diretoria Acadêmica para a matrícula, sendo os 

mesmos orientados no passo 1 do processo de matricula a escolher o valor da última parcela paga; 

3.2 – Alunos que não tenham cumprido os critérios acadêmicos estabelecidos para a manutenção da bolsa, 

deverão encaminhar-se ao setor de bolsa para possível regularização. 

3.3 - Os alunos beneficiados pelo programa NOSSA BOLSA com bolsas integrais e parciais, no ato da 

matricula são responsáveis pela verificação dos valores lançados no boleto. Caso o lançamento de bolsa não 

tenha sido feito ficam obrigados a encaminhar-se ao Setor de Bolsas para regularização. 

 

FIES -  FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE 

 

4 - A UCL - Faculdade do Centro Leste participa do FIES, programa do Governo Federal através do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC), operado pelo FNDE, que se destina a financiar os estudos de nível superior, 

podendo o mesmo ocorrer de forma parcial ou integral, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo 

programa, que podem ser acessadas no site: www.sisfies.mec.gov.br. 

4.1 - Ficam os alunos contemplados pelo programa FIES cientes de que sua matrícula deverá ser realizada de 

acordo com as normas determinadas pela Diretoria Acadêmica para a matrícula, sendo os mesmos orientados 

no passo 1 do processo de matricula a escolher o valor da última parcela paga; 

4.2 – Alunos que não tenham cumprido os critérios acadêmicos estabelecidos para a manutenção do 

financiamento, deverão encaminhar-se ao setor de bolsa para possível regularização. 

4.3 - Os alunos beneficiados pelo FIES, no ato da matricula são responsáveis pela verificação dos valores 

lançados no boleto. Caso o lançamento do valor referente ao financiamento não tenha sido lançado, o aluno 

deverá encaminhar-se ao Setor de Bolsas para o lançamento do mesmo e regularização de possíveis 

pendências.  

4.4 - É de responsabilidade do aluno efetivar o aditamento de contrato junto ao Agente Financiador, sendo que 

caso o mesmo não ocorra, o aluno ficará responsável pelo cumprimento das obrigações presentes no contrato 

principal assinado no ato da matricula, podendo o mesmo ser responsabilizado pelo pagamento dos valores 

retroativos, dentro do mesmo semestre. 

 

PROJAEC – PROJETO ATLETA EDUCAÇÃO CULTURA COMUNIDADE 

 

5 - Parceria entre a UCL - Faculdade do Centro Leste e a Associação Comunitária e Social de Esporte Cultura 

e Lazer Jardim Limoeiro, através do PROJAEC, concede bolsas integrais e parciais a alunos previamente 

selecionados pela Associação.  

5.1 - Os alunos beneficiados pelo projeto são responsáveis pela entrega do comprovante da autorização para o 

lançamento da bolsa conforme cronograma preestabelecido para que seja lançada previamente à segunda 

etapa da matrícula no semestre seguinte, nos seguintes termos: 

 5.1.1 - A declaração deverá ser emitida pela Presidência da Associação Comunitária e Social de Esporte 

Cultura e Lazer Jardim Limoeiro com assinatura e carimbo do responsável; 

http://www.sisfies.mec.gov.br/


 
 

 5.1.2 - Na entrega da declaração será emitido protocolo pelo Setor Financeiro que deverá ser mantido em 

seu poder para possíveis consultas; 

 5.1.3 - A entrega da declaração após as datas estipuladas acarretará na cobrança de taxa de                   

R$ 50,00 (cinqüenta reais). Caso a entrega da mesma não ocorra até o 5° dia corrido após o término do prazo, 

fica suspenso o benefício no semestre corrente; 

5.2 - Ficam os alunos contemplados pelo PROJAEC cientes de que sua matrícula deverá ser realizada de 

acordo com as normas determinadas pela Diretoria Acadêmica para a matrícula, sendo os mesmos orientados 

no passo 1 do processo de matricula a escolher o valor da última parcela paga; 

5.3 – Alunos que não tenham cumprido os critérios acadêmicos estabelecidos para a manutenção da bolsa, 

deverão encaminhar-se ao setor de bolsa para possível regularização. 

 

PROGRAMA EDUCA MAIS BRASIL 

 

6 - A UCL - Faculdade do Centro Leste firmou contrato com o Instituto Educar para ofertar bolsas de graduação 

a estudantes selecionados pelo programa Educa Mais Brasil. O programa conta com bolsas de estudo parciais 

de cinqüenta por cento (meia-bolsa) para cursos de graduação. Mais informações poderão ser encontradas no 

site www.educamaisbrasil.com.  

6.1 - Ficam os alunos contemplados pelo Educa Mais Brasil obrigados a realizar a sua matrícula de acordo com 

as normas determinadas pela Diretoria Acadêmica para a matrícula, sendo os mesmos orientados no passo 1 

do processo de matricula a escolher o valor da última parcela paga. 

6.2 - Os alunos contemplados pelo Educa Mais Brasil obrigados a comprovar o pagamento da taxa de 

renovação do benefício conforme cronograma preestabelecido para que seja lançada previamente à segunda 

etapa da matrícula no semestre seguinte. 

6.2.1 - Na entrega do comprovante será emitido protocolo pelo Setor Financeiro que deverá ser 

mantido em seu poder para possíveis consultas; 

6.3 - Os alunos beneficiados pelo Educa Mais Brasil são responsáveis pela verificação, no momento da 

efetivação de matricula, se a bolsa está lançada no boleto, caso a mesma não tenha sido lançada, fica o aluno 

obrigado a encaminhar-se ao Setor de Bolsas para o lançamento da bolsa e regularização de possíveis 

pendências; 

6.4 – Alunos que não tenham cumprido os critérios acadêmicos estabelecidos para a manutenção do 

financiamento, deverão encaminhar-se ao setor de bolsa para possível regularização. 

 

PUPT  - PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS E PJP – PROGRAMA JOVEM PROMISSOR 

 

7 - A UCL - Faculdade do Centro Leste incentiva a aprendizagem através de bolsas de estudos à alunos 

previamente selecionados que participam dos projetos sociais tais como PUPT e PJP. 

7.1 - Ficam os alunos contemplados pelo PUPT e PJP obrigados a realizar a sua matrícula de acordo com as 

normas determinadas pela Diretoria Acadêmica para a matrícula, sendo os mesmos orientados no passo 1 do 

processo de matricula a escolher o valor da última parcela paga. 

http://www.educamaisbrasil.com/


 
 

7.2 – Alunos que não tenham cumprido os critérios acadêmicos estabelecidos para a manutenção do 

financiamento, deverão encaminhar-se ao setor de bolsa para possível regularização. 

7.3 - Os alunos beneficiados pelo PUPT OU PJP são responsáveis pela verificação, no momento da efetivação 

de matricula, se a bolsa está lançada no boleto, caso a mesma não tenha sido lançada, fica o aluno obrigado a 

encaminhar-se ao Setor de Bolsas para o lançamento da bolsa e regularização de possíveis pendências. 

 
PERMUTA DE SERVIÇOS E OUTROS ACORDOS 

 

8.1 - A Mantenedora da UCL - Faculdade do Centro Leste mantêm, com seus parceiros, contrato de permuta e 

outros serviços com estudantes previamente selecionados. 

8.2 - Alunos que mantêm contrato de permuta de serviços,assim como outros acordos, deverão retirar junto ao 

diretor(a) da UCL responsável pelo contrato, o formulário padrão de autorização para lançamento de bolsa; 

8.2.1 - Fica a cargo do aluno entregar o formulário devidamente preenchido e assinado pelo(a) diretor(a) 

conforme cronograma preestabelecido para que seja lançada previamente à segunda etapa da matrícula no 

semestre seguinte. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

I - O aluno contemplado com qualquer modalidade de bolsa terá que satisfazer os seguintes requisitos: 

 Efetivar sua renovação de matrícula no prazo regulamentar; 

 Estar ciente das regras de aprovação constantes no manual do programa de bolsa na modalidade 
participante; 

 Manter - se adimplente. Caso haja atrasos, em alguma parcela ou mesmo em taxas acadêmicas, o 
benefício poderá ser suspenso imediatamente e o benefício não mais será renovado; 

 Não ter, em qualquer tempo, cometido qualquer infração disciplinar ou sofrido penalidade de qualquer 
natureza dentro da Instituição; 

 Infração disciplinar acarreta a imediata suspensão da bolsa. 
 

II - Não será permitida a acumulação de bolsas, prevalecendo a de maior valor ou a de preferência do aluno; 

III - Não serão considerados documentos para autorização de lançamento de bolsa, quaisquer outros 

documentos não tratados neste Regulamento; 

IV - O não cumprimento dos prazos preestabelecidos nos cronogramas de renovação acarretará ao beneficiário 

a perda do direito a bolsa no período vigente ou mesmo a perda definitiva de acordo com as normas 

estabelecidas em cada modalidade; 

V – Semestralmente caberá a UCL – Faculdade do Centro Leste a divulgação do cronograma de entrega da 

documentação conforme esta portaria; 

VI - As bolsas de forma alguma retroagem a qualquer período letivo anterior; 

VII - A entrega da documentação deverá ser protocolada conforme estabelecido no cronograma de acordo com 

o horário de atendimento. 



 
 

VIII – Os alunos participantes dos programas de bolsa deverão atentar-se aos prazos estipulados pela diretoria 

acadêmica no tocante a solicitação de ajustes de matricula, trancamento, desistência e reopção de curso; 

IX – Os alunos beneficiários ficam sabedores de que a bolsa será concedida após o processamento da terceira 

etapa da matricula acadêmica, sem prejuízo em sua totalidade; 

X – Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas antes dos prazos estipulados no cronograma preestabelecido pela 

UCL – Faculdade do Centro Leste; 

XI - Casos omissos serão tratados pela Diretoria da Mantenedora UCL – Ensino Superior Unificado Centro 

Leste e pela Comissão de Bolsas sendo tratados apenas em primeira instância. 

XII – Essa portaria será publicada na data de sua assinatura e vigorará até que seja revogada total ou 

parcialmente. 

 

Serra, 25 de Outubro de 2017.  

 

 

Maria Ângela Loyola de Oliveira                                                  Bruno Loyola Del Caro                  

                  Diretora                                                                         Diretor Financeiro 

 


