
EDITAL Nº 05, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021  

 

  

RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DA FACULDADE SANTO 

AGOSTINHO DE SETE LAGOAS – FASASETE  

  

A COMISSÃO DE BOLSAS, instituída pela Portaria 001/2021 de 19 de Fevereiro de 

2021, torna público o concurso de bolsas de estudo para renovação de Bolsas de Estudos 

aos alunos da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas– FASASETE, referente ao 

primeiro semestre de 2021.  

  

DO PROCESSO PARA A RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO  

  

Art. 1ºEste edital destina-se a renovação de bolsas de estudo concedidas preteritamente, 

que consistem na gratuidade, parcial ou total, do pagamento da mensalidade e de 

eventuais taxas de matrícula.  

  

Art. 2º O processo de renovação de bolsas de estudo, referente ao primeiro semestre de 

2021 será realizado conforme cronograma a seguir:  

  

Tabela 1: Renovação de bolsa de estudo  

  

ETAPA  DESCRIÇÃO DA ETAPA  Data  

1  Envio dos documentos  23/2/2021 e 

24/2/2021 

2  Publicação do resultado.  26/2/2021  

3  Recurso  01/3/2021  

3  Publicação do Resultado do Recurso  02/3/2021  

  

Parágrafo único: Os prazos e datas previstos para a execução deste artigo poderão ser 

alterados mediante retificação deste Edital. É de responsabilidade do pleiteante a vaga o 

acompanhamento das publicações no sítio eletrônico oficial da FASASETE.  



  

Art. 3º - Os alunos bolsistas da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE 

deverão renová-la para a manutenção da bolsa.  

  

Art. 4º Para renovação simplificada, o aluno bolsista ou seu representante legal, deverá 

enviar para o endereço eletrônico secretariafasasete@fasa.edu.br mediante cópia 

devidamente preenchida, assinada e digitalizada dos seguintes documentos:  

I- -Formulário Socioeconômico (Anexo I deste Edital);  

II - Declaração de Ciência e Concordância com as normas e critérios deste Edital, 

conforme Anexo II.  

III- Termo de Compromisso (Anexo III).  

Parágrafo único: No caso de mudanças na condição socioeconômica, o bolsista deverá 

apresentar a documentação comprobatória referente às mudanças ocorridas.  

  

Art. 5º É de inteira responsabilidade do candidato ou responsável, a veracidade das 

informações apresentadas no Formulário Socioeconômico e no Termo de Compromisso, 

bem como eventual documento comprobatório.  

  

Art.6º Os critérios para manutenção da bolsa observarão aos seguintes requisitos 

cumulativos:  

I – comprovação de renda familiar mensal per capita, conforme definido abaixo:   

a) de até 03 (três) salários mínimos para bolsa de estudo parcial ou integral conforme 

previsão nos artigos subsequentes deste edital.  

II – o candidato a renovação deve ter obtido o devido aproveitamento acadêmico.  

  

Art.7º O percentual da bolsa, que varia entre 40% e 100%, a ser aplicado no pagamento 

da mensalidade e de eventuais taxas de matrícula, será objetivamente concedido, 

conforme tabela abaixo.  

 

 

  



Tabela 2: Quadro resumo  

Faixa salarial  Bolsa  

1 salário mínimo   100%  

Acima de 1 a 1 ½ 

salário mínimo  

80% a 90%  

Acima de 1 ½ a 2 

salários mínimos  

60% a 70%  

Acima de 2 a 3 

salários mínimos  

40% a 50%  

  

§ 1º A porcentagem concedida dentro dos limites previstos nos incisos deste artigo será 

definida pela Comissão de Bolsas de acordo com o critério socioeconômico, respeitando 

os limites e percentuais mínimos.  

  

DOS RESULTADOS E HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME  

  

Art. 8º O Resultado será publicado no site da FASASETE, informando, em caso de 

indeferimento, os motivos.  

§1º O resultado será feito em ordem alfabética, não havendo que se falar em classificação.  

§2º O candidato a renovação poderá impugnar o resultado em 1 (um) dia útil, devendo o 

recurso ser apresentado por escrito, no mesmo endereço eletrônico, devendo apresentar 

as razões de seu inconformismo.  

§3º O resultado de eventual recurso será publicado no site da FASASETE, não havendo 

republicação dos deferimentos anteriores.  

  

DA RENOVAÇÃO E CANCELAMENTO  

  

Art. 9º A Bolsa de Estudo será concedida sobre as parcelas da semestralidade, incluindo 

eventuais taxas de matrícula, e terá validade até o término do período letivo em curso.  

  

Art. 10º A Bolsa de Estudo poderá ser cancelada, a qualquer tempo, por ato da Comissão 

de Bolsas, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, em 

caso de constatação de falsidade das informações prestadas pelo bolsista ou seu 



responsável, ou ainda, no caso de inidoneidade do documento apresentado, sem prejuízo 

das demais sanções cíveis e penais cabíveis, na forma da lei.  

  

Art. 11º Constituem motivos para indeferimento ou cessação de direito à bolsa de estudos 

a ocorrência das seguintes situações:  

I - a não entrega ou a falta de quaisquer documentos solicitados ou descumprimento dos 

prazos previstos neste Edital, levando ao imediato indeferimento do pedido e ao 

consequente arquivamento do processo;  

II - 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, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis;  

III - cancelamento, trancamento, abandono ou desistência do Curso na Educação 

Superior;  

IV - transferência para outra Instituição de Ensino na Educação Superior;  

V - a reprovação em mais de uma disciplina por período letivo cursado;  

VI - no ato de renovação da bolsa de estudo, caso fique constatada alteração da realidade 

socioeconômica do grupo familiar que descaracterize os critérios originalmente 

estabelecidos para concessão da bolsa;  

VII - sanção disciplinar prevista no Regimento Interno da Instituição de Ensino, que a 

critério do IESA, será enviada para a comissão de bolsas para sua análise e 

deliberação;  

Art. 12º O aluno bolsista quando do processo de renovação de bolsa de estudo, terá seu 

benefício mantido para a semestralidade seguinte, desde que, a partir da análise do 

formulário socioeconômico juntamente com a documentação comprobatória, a serem 

entregues em data definida na tabela 1 deste Edital, ficarem evidenciadas que as condições 

e critérios, que originaram a sua concessão, foram mantidos.  

Parágrafo único. O aluno contemplado com bolsa de estudo deve renová-la 

semestralmente, não havendo renovação automática, nos termos do Edital subsequente.   

  



Art. 13º O bolsista é responsável por informar, a Comissão de Bolsas qualquer outro 

benefício, alteração em sua situação fática, inclusive informando acerca de eventual 

benefício concedido por parte do poder público a este, imediatamente ao início do 

recebimento do mesmo, podendo ser responsabilizando civil e criminalmente pelos 

eventuais benefícios indevidos que vierem a ocorrer em decorrência da ausência de tal 

comunicação.  

Parágrafo Único. O beneficiário poderá optar pela manutenção da bolsa regida por este 

Edital mediante requerimento junto à Comissão de Bolsas, que avaliará o pedido e 

decidirá a respeito, sendo que em caso de ocorrência de outro benefício e restando o 

bolsista em silêncio, este perderá automaticamente o direito a bolsa aqui prevista.  

  

DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Art. 14º O Instituto Educacional Santo Agostinho poderá oferecer a seu critério, além da 

Bolsa de Estudo de que trata este Edital, outras modalidades de benefícios que visam 

atender às demandas próprias da Instituição.  

  

Art. 15º Os casos omissos ou dúvidas serão resolvidos pela Comissão de Bolsas instituída 

pela Portaria 001/2021 de 19 de Fevereiro de 2021. 

 

Sete Lagoas, 22 de fevereiro de 2021.  

 

  

 

 

__________________________________  

Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento de Bolsas de Estudo  

Karina Pires Lanza 

Presidente da Comissão de Bolsas da Faculdade Santo Agostinho 
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ANEXO I   

FICHA SOCIOECONÔMICA  

  

1) IDENTIFICAÇÃO:  

Bolsista:  

_______________________________________________________________________  

Curso:  ____________________ Período:_________ Turno: ______________________  

Número de NIS: ________________________ Nota Desempenho: ________________  

 

Endereço: ___________________________________________________ Nº: ________  

Bairro: ________________________ Cidade/UF:_______________________________  

Telefone: __________________ E-mail: ______________________________________  

CPF: _____________________________ RG: _________________________________  

Profissão: _______________________________Salário: _________________________  

Empresa: ______________________________________Telefone: _________________  

  

2) SITUAÇÃO FAMILIAR DO CANDIDATO:  

a) Reside com: (    ) Pai  (    )Mãe  (    ) Cônjuge  (    ) Filhos  (    ) Irmãos    

(    ) Outros: _______________  

b) Situação do Pai: (    ) Presente (    ) Falecido (    )  Divorciado/Separado   

(    ) Outros: ______________  

c) Situação da Mãe/Cônjuge: (   ) Presente (    ) Falecido (   ) Divorciado/Separado (   ) 

Outros:________  

  

3) INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS:  

Habitação:  

 

a) Residência: (    ) Própria  (    ) Alugada  (   ) Financiada _____________   

(    ) Cedida                 (  ) Outros ____________  



(    ) Acabada   (   ) Inacabada       (     ) Cômodos ______________  

b) Saneamento Básico: (    ) Esgoto  (    ) Fossa  (  ) Outros ___________________  

Saúde:  

a) Doentes na família de tratamento contínuo: (    ) Sim      (    ) Não  

 Nome  Diagnóstico  Medicamento 

de Uso  

Constante  

Disponibilizado 

pelo SUS  

        

        

        

        

 

b) Dependência Química: (    ) Sim (    ) Não  

c) Deficiência: (    ) Sim   (    ) Não  

(    ) Mental  (    ) Física  (    ) Visual  (    ) Múltipla (    ) Auditiva  

d) Tratamento e/ou acompanhamento especializado?  

(    ) Sim  (    ) Não  Tipo: _____________________________________________  

 

e) Candidato com Convênio de Saúde: (    ) Sim: __________________   (    ) Não  

 Assistência Social  

a) Composição Familiar  

Nome  Sexo  Parentesco  Idade  Escolaridade  Profissão  Renda 

Mensal  

Vínculo 

empregatício  

                

                

                

                

                

  

Renda Familiar: __________________ Renda Per capita:_______________________  



Despesas Mensais:  

Habitação (incluindo despesas com água, luz, gás, alimentação, etc): R$ _____________ 

Saúde (incluindo despesas com convênios, consultas, medicamentos, fraldas geriátricas, 

etc): R$ ______________ 

Outros Financiamentos: R$____________ (    ) Veículo  (   ) Crédito Estudantil de Outro 

Membro Familiar  

(    ) Outros: _____________________________  

Demais Despesas Mensais: R$ _______________ 

Especificar: _____________________________  

  

b) Beneficiário de algum Programa Social do Governo Federal:  

(    ) Sim ______________________(    ) Não           

  

 4) DECLARAÇÃO  

  

Declaro junto à Faculdade Santo Agostinho - FASASETE e a Comissão de Bolsas  

que as informações prestadas acima são verdadeiras e completas, além de estar ciente de 

que a veracidade das informações e documentos que comprovam minha condição 

socioeconômica é de minha inteira responsabilidade. Declaro também que, caso sejam 

verificados falsos ou inverídicos, implicará em minha eliminação e consequente perda da 

Bolsa.  

Autorizo ainda, a apresentação destes documentos aos órgãos públicos, se  

necessário.  

  

Sete Lagoas/MG, ______ de ____________________ de 20____.  

  

Assinatura do Candidato (a):  

 

____________________________________________________________  

  

Assinatura do responsável em caso de candidato(a) menor de 18 anos:  

 

_____________________________________________________________  



  

 ANEXO II  

  

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA  

  

  

 Declaro que estou ciente e concordo com as com as disposições previstas no 

Edital Nº 05/2021 e seus anexos, referente ao Processo Seletivo das Bolsas de Estudo da 

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE.  

Declaro também, que me responsabilizo, sob as penas da Lei, pela veracidade e 

legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de 

renovação da bolsa.  

  

  

  

Sete Lagoas/MG, ____ de ______________ de 20____.  

  

  

  

________________________________________________  

 (Assinatura do Candidato ou de seu Representante Legal)  

  

  

  

    



ANEXO III  

  

TERMO DE COMPROMISSO  

  

  

Eu,___________________________________________________________,brasileiro,

matriculado(a) no curso de ________________________, portador do CPF nº  

________________________________ e RG nº ____________________________, 

contato (  ) _____________e-mail ___________________________________ residente 

e domiciliado a Rua ____________________________________Bairro_____________ 

Município___________________________Estado ________ , declaro, sob as penas da 

Lei, nos termos do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que é de minha inteira 

responsabilidade a veracidade das informações prestadas, não havendo omissões ou 

informações que possam induzir a equívocos de julgamento e ASSUMO TOTAL 

RESPONSABILIDADE em relação as alterações referentes à condição socioeconômica 

minha e/ou do meu grupo familiar quando declarado no Formulário Socioeconômico. No 

caso de mudanças na condição socioeconômica, estou ciente e me responsabilizo que 

deverei apresentar a documentação comprobatória referente às mudanças ocorridas, nos 

períodos de atualização da bolsa. Outrossim, autorizo receber visita domiciliar, a qualquer 

momento, para comprovar a situação socioeconômica informada e comprovada, bem 

como, autorizo o uso de imagens pertinentes ao patrimônio, produzida pelo Comissão de 

Bolsas, que serão juntadas ao processo.  

Estou ciente de que a omissão, inclusive de alteração socioeconômica, ou a 

apresentação falsa de informações e/ou a substancial mudança na condição 

socioeconômica implicará no ENCERRAMENTO da bolsa de estudos, obrigando a 

imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além, das medidas judiciais 

cabíveis.  

   

Sete Lagoas/MG, ____ de ______________ de 20____.  

  

________________________________________________  

 (Assinatura do Candidato ou de seu Representante Legal)  


