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EDITAL COMPLEMENTAR AO 006/2022- BOLSAS 
          
 

 Por delegação de competência do Magnífico Reitor e para conhecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

de todos os interessados, torno público que, no período indicado neste Edital, estarão abertas as inscrições 
para o Processo Seletivo de Bolsas para os cursos de Graduação Presencial e EAD do Centro Universitário 

do Planalto de Araxá, em conformidade com o disposto no Inciso II, do art. 44, da Lei Federal nº. 9.394/1996, 
Portaria Normativa nº. 40/2007 e art. 45 do Regimento Geral, realizado segundo as normas seguintes, que 

a Instituição se obriga a cumprir e os candidatos, ao inscreverem-se, declaram, implicitamente, conhecer e 

com elas concordar.  
 

IV DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 
 

Fica alterado o   item 4 ( IV DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS) o qual passará a ter a seguinte redação: 
 

4.1 A instituição se reserva no direito de conceder bolsas de estudo, conforme a classificação dos candidatos 

e o curso, de acordo com resolução normativa da FCA, especificamente no processo seletivo que se 
aplica a este edital. 

 
4.2 A concessão de bolsas parciais ocorrerão nas seguintes quantidades e percentuais, sendo o critério de 

concessão a melhor colocação dos candidatos para os seguintes cursos: 

 
4.3  Uma (01) bolsa integral de 100%, para o candidato melhor colocado no vestibular geral, ficando a seu 

critério a escolha do curso. 
 

4.4 Cursos na modalidade Presencial, bolsas de 50% (cinquenta por cento):  
 
I. 01 (uma) bolsa para o curso de Administração; 
II. 01 (uma) bolsa para o curso de Agronomia; 
III. 01 (uma) bolsa para o curso de Direito; 
IV. 01 (uma) bolsa para o curso de Enfermagem; 
V. 01 (uma) bolsa para o curso de Engenharia Civil; 
VI. 01 (uma) bolsa para o curso de Engenharia Mecânica; 
VII. 
VIII. 
IX. 

01 (uma) bolsa para o curso de Psicologia. 
01 (uma) bolsa para o curso de Arquitetura e Urbanismo; 
01 (uma) bolsa para o curso de Fisioterapia 
 

 
 4.5 Cursos na modalidade Presencial, bolsas de 30% (trinta por cento):  
 
I. 01 (uma) bolsa para o curso de Administração; 
II. 01 (uma) bolsa para o curso de Agronomia; 
III. 01 (uma) bolsa para o curso de Arquitetura e Urbanismo; 
IV. 01 (uma) bolsa para o curso de Ciências Contábeis; 
V. 01 (uma) bolsa para o curso de Direito; 
VI. 01 (uma) bolsa para o curso de Educação Física; 
VII. 01 (uma) bolsa para o curso de Enfermagem; 
VIII. 
IX. 

01 (uma) bolsa para o curso de Engenharia Civil 
01 ( uma) bolsa para o curso de Engenharia de Produção 

X. 01 (uma) bolsa para o curso de Engenharia Mecânica; 
XI. 01 (uma) bolsa para o curso de Estética e Cosmética; 
XII. 
XIII.     
XIV. 

01 (uma) bolsa para o curso de Fisioterapia; 
01(uma) bolsa para o curso de Psicologia; 
01 (uma) bolsa para o curso de Sistemas de Informação; 
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4.6 Cursos na modalidade EAD, bolsas de 50% (cinquenta por cento):  
 
I. 01 (uma) bolsa para o curso de Educação Física; 
II. 01 (uma) bolsa para o curso de Pedagogia; 
  

 
 4.7 Cursos na modalidade EAD, bolsas de 30% (trinta por cento):  
 
I. 01 (uma) bolsa para o curso de Administração; 
II. 01 (uma) bolsas para o curso de Ciências Contábeis; 
III. 01 (uma) bolsa para o curso de Educação Física; 
IV. 01 (uma)bolsas para o curso de Engenharia Civil; 
V. 01 (uma) bolsas para o curso de Engenharia de Produção; 
VI. 01 (uma)bolsas para o curso de Pedagogia; 
VII. 01 (uma)bolsas para o curso de Letras; 
VIII. 
IX. 
X. 

01 (uma)bolsas para o curso de Serviços Sociais; 
01 (uma) bolsa para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 
01 (uma) bolsa para o curso de Estética e Cosmética;; 

XI. 
XII. 

01 (uma)bolsas para o curso de Gestão Comercial; 
01 (uma) bolsa para o curso de Gestão de Recursos Humanos; 

XIII. 01 (uma) bolsas para o curso de Gestão Financeira; 
XIV. 01 (uma) bolsas para o curso de Gestão Públicas; 

 
4.8 Cursos na modalidade EAD - Híbrido, bolsas de 30%: 

 

I.      01(uma) bolsa para o curso de Gestão de Recursos Humanos. 

II.     01 (uma) bolsa para o curso de Gestão de Agronegócio; 

III.    01 (uma) bolsa para o curso de Gestão Comercial; 
IV.    01 (uma) bolsa para o curso de Gestão Ambiental; 

V.     01 (uma) bolsa para o curso de Gestão Financeira; 

VI.    01 (uma) bolsa para o curso de Gestão Pública; 

VII.   01 (uma) bolsa para o curso de Pedagogia;  

VIII.  01 (uma) bolsa para o curso de Gestão de Produção Industrial; 

 

 
4.9 Cursos na modalidade Presencial Hibrido, bolsas de 30%: 

 
I.   01 (uma) bolsa para o curso de Nutrição; 
II.  01 (uma) bolsa para o curso de Biomedicina; 
 
 
4.10 As bolsas previstas neste edital serão concedidas na duração regular dos cursos e não abrangerão a 
matricula inicial, com exceção dos cursos na modalidade presencial, que terá desconto de 50% (cinquenta 
por cento). 

 
 

4.11 O beneficiário que acumular dependências, sem a perda do benefício previsto neste edital, não fará jus 
a ele para cursá-las. 
 
4.12 O percentual de desconto supramencionado será aplicado a título não cumulativo a qualquer outro 
desconto, bolsa ou benefício no qual o aluno tenha participação, restando automaticamente extinto, caso se 
verifique o descumprimento do disposto neste artigo. 

 
4.13 O aluno que optar pelo desconto concedido por este edital, renuncia desde já a todo e qualquer 
benefício/desconto. 
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4.14 As bolsas serão intransferíveis no caso do Candidato comtemplado não efetivar sua matrícula.  
 
 

 
As demais disposições do Edital nº006/2022- Bolsas permanecem inalteradas e em pleno vigor. 

 
 

Araxá, 20 de janeiro de 2022. 

 

Visto. 
De acordo. Publique-se. 

 
 

Carla Madalena Santos 
Presidente COPESE 

 

 

 


