
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE 5 Uniube

UNIUBE50
PROGRAMA DE BOLSAS UNIUBH

CURSOS DE GRADUACAO PRESENCIAL H SHMI PRESHNCIAL

RHGULAMHNTO/SEU N° 001/2023

A   Sociedade   Educacional   Uberabense   e   sua  mantida  Universidade   de   Uberaba  -

UNIUBE  instituem  para  o  primeiro  semestre  de  2023,  o  UNIUBE50  -  PROGRAMA  DE

BOLSAS  UNIUBE  -  BOLSA  PARCIAL  DE  50%  (cinquenta  por  cento),  conforme  as

condic5es abaixo:

01 -BENHFICIADOS

a)   Serao beneficiados pelo Programa os estudantes que se candidatarem ao beneficio no

ato  da  inscrigao  dos  processos  seletivos  de  ingresso  na  UNIUBE,  nos  cursos  nas

modalidades presencial e semi presencial dos campus Uberaba e Uberlandia, exceto

para o curso de Medicina.

b)   0 beneficio sera estendido tanbin aos processos de transferchcia de alunos 'oriundos

de outras Instituig6es de Ensino Superior, para todas as series dos cursos, observada a

disponibilidade de vagas, em cada curso nas modalidades presencial e semi presencial

dos campus Uberaba e Uberlandia, exceto o curso de Medicina.

02 - CRITERIOS PARA CONCESSAO DA BOLSA

a)   sera concedida aos estudantes que comprovarem renda familiar per capita que nao

exceda a tr6s salarios minimos, conforme relagao de documentos anexa;

b)   sera concedida a estudantes nao portadores de diploma de curso superior;

c)   sera  concedida  aos  estudantes  que  tiverem  concluido  o  Ensino  M6dio  em  escola

pdblica ou privada;
d)   a bolsa UNIUBH50 concedida nao sera cumulativa, exceto para o Desconto Uniube

Empresa e Desconto Uniube, conforme regulamento especifico de cada programa.
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03 - B0LSA DE ESTUDOS

a)   A  bolsa  UNIUBE50  sera  parcial  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  da

semestralidade, mantida para todo o curso;

b)   Em caso de aproveitamento de disciplinas, com consequente ajuste curricular, ou se

houver  solicitagao  de  retomo  aos  estudos  de  alunos  anteriormente beneficiados,  o

desconto sera proporcional ao vigente no ano/semestre de retomo, consoante a tabela

em vigor, aplicados aos valores da s6rie em curso.

c)   A bolsa de estudos incidira sobre disciplinas cursadas em dependencia.

d)   A  bolsa  de  estudos  do  UNIUBE50  NA0  cobre  disciplinas  que  nao  constan  do

curriculo  regular  do  curso,  taxas  para  expedir  documentapao,  ou  quaisquer  outros

gastos, tal como material didatico.

e)   Os beneficios deste Programa nao se aplicam ao curso de Medicina e aos cursos de

Educacao a Distancia.

I)   Nao sera pemitido o acdmulo de Bolsas de Estudo UNIUBE50,  em cursos distintos,

bern  como  o  acinulo  com  as  bolsas  PROUNI    e  PROEM  em  outros  cursos  da

Instituicao.

04  - RENOVACAO DA BOLSA

a)   a renovag5o  da  concessao  da bolsa  UNIUBE50  6  semestral  e  6  efetuada  pelo

estudante durante o processo de rematricula;

b)   o  estudante  ja  matriculado  que  estiver  inadimplente  das  mensalidades  nao

cobertas  pela  bolsa,  nao  tera  direito  a  renovagao  da  matricula,  observado  o

calendino   escolar   da   instituigao   e/ou   o   contrato   de  prestagao   de   servigos

educacionais, sendo possivel a rematricula e a renovap5o da bolsa ap6s a quitagao

dos d6bitos;

05 - ENCERRAMENTO DA BOLSA
A bolsa de estudos UNIUBE50 podera ser encerrada mos seguintes casos:

a)   se  houver  a  interrupgao  dos  estudos  por  abandono,  transferencia  de  curso  ou  de
modalidade de ensino, trancamento de matricula, desistchcia de curso;

b)   se a rematricula for recusada pela Instituigao em fungao do nao paganento do valor

das mensalidades nao cobertas pela bolsa;

c)    inidoneidade  de  documento  apresentado  a  instituig5o  ou  falsidade  de  informagao

prestada pelo bolsista, a qualquer momento;
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d)   se constatada mudanga substancial da condigao socioecon6mica do estudante;

e)   se o estudante deixar de apresentar documentagao pendente na fase de comprovagao das

infomiag5es, referente ao seu ingresso na Instituigao;

Exemplificando:   a)   certificado   de   conclusao   do   ensino   m6dio,   b)   documentagao

necessaria para comprovagao de renda

I)    acinulo de bolsas UNIUBE50 pelo estudante em cursos distintos da Instituigao

g)   acinulo de bolsas UNIUBE50 e PROUNI ou PROEM em cursos distintos da Instituig5o;
h)   por solicitagao do bolsista;

i)    por decisao ou ordemjudicial;

j)    por falecimento do bolsista;
k)   se ocorrer punigao disciplinar, aplicada na forma do Regimento Geral da UNIUBE.

06 -0 beneficifrio da bolsa UNIUBE50 responde legalmente pela veracidade

e   pela   autenticidade   das   informa§6es   por   ele   prestadas,   inc]uidos   os   dados

socioecon6micos,   pessoais   e   dos   componentes   dos   seu   grupo   familiar,   e   dos

documentos que as comprovam.

07  -  0  programa  utilizara  verba  oriunda  da  rentincia  de  receita  pela

prestacao  de  servicos  educacionais  e,  tratando-se  de  concessao  espontanea,  nao
caberao   recursos   contra   a   aplicacao   dos   crit6rios   estabelecidos   no   presente

Regulamento.

08   -   Os   casos   omissos   serao   resolvidos   por   compet6ncia   exclusiva   do

Presidente da Sociedade Educacional Uberabense.

09 - Ficam revogadas as disposi96es contrarias.

Uberaba, 21 de novembro de 2022.

Sociedade Ed

Marcelo Palm6rio

Presidente

berabense

Marcelo Palm6rio

Reitor

eraba
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RHLACAO DH DOCUMENTOS BOLSAUNIUBH50

5aRrfG°[SNCAa[nsd££a:°6pa)°A%e::fitc::ods°o?%::¥n¥:supbEa:x°o6r:I:Cc::Snfar£:s?uAeLS£J#mDaop;esuez:ad]°DSo°S
PARA MATRICULA.

•     Questionario socioecon6mico preenchido e assinado no momento da matricula;
•     Declaragao de conclusao do ensino m6dio ou hist6rico escolar.

gQpl)rovantes -de identificacao de TODOS os membros do Ertipe familiar, incluindo o candid.aL!gi
•     C6piadocpFeRG;
•      C6pia da certidao de nascimento para menores de 18 anos que nao possuam RG;
•      Certidao de casamento (dos pais e/ou do candidato se for o caso);
•      Comprovante de  separagao judicial, div6rcio ou separacao de corpos feita em  cart6rio (caso urn

dos pais nao participe do grupo familiar por este motivo);
•      Caso   haja  Uniao   Estavel  devera  ser  apresentado   declaragao   que   comprove   a  convivencia,

reconhecida firma em cart6rio;
•      Certidao de 6bito quando foro caso;
•      Comprovante de residencia;

£g¥£nRt:sEd#eEgEFgBo;:eHEooE3:aT:aTueaEzbardpas,a:tgorduopsoo:ammeE#::;;n;c:u:::::a=:=::::::;res

de   18  anos  (incluindo  o  candidato),  mesmo  para  desempregados,  aposentados,  pensionistas,
profissionais liberais, aut6nomos, trabalhadores  informais  e diretores de empresa e funcionarios
ptiblicos;
C6pia das  seguintes paginas:  da foto,  da qualificagao civil,  do contrato de trabalho  (mesmo  em
branco), do dltimo contrato de trabalho e da pr6xima folha do contrato em branco;

•     ¢NIS  (Cadastro Nacional de lnformag6es  Sociais) emitido pela agencia do INSS, para todos os
I              .             ,            11                                       _    __   _       ._C±   _

membros do grupo familiar maiores d;  18 anos que nao possuem carteira de trabalho oT que nao
__  '__     \  _  __

tiveram registro de contrato em sua carteira de trabalho mos tiltimos 12 meses.
se assalariado, os tres tiltimos contracheques;
Declaragao de Rendimentos  dos tres hltimos meses,  reconhecida firma em cart6rio,  relativo aos
seguintes  rendimentos:   do  trabalhador  aut6nomo,   do   profissional   liberal,   do  trabalhador  no
mercado informal, do produtor rural, do nao assalariado, do recebimento de alugu6is e optante pelo
MEI;
se diretor de empresa, comprovante de pro-1abore dos tres hltimos meses e contrato social;
apresentar declaragao de inatividade da empresa, se for o caso;
se aposentado, pensionista e/ou receber pensao alimenticia, comprovante de recebimento dos tres
dltimos meses;

•     comprovante de recebimento de seguro desemprego (se for o caso);
•     declaragao completa de imposto de renda pessoa fisica e/oujuridica dos membros do grupo familiar

que declarem renda;
•      extratos bancarios dos tres tiltimos (conta corrente e/ou poupanga).

OS   DADOS    DO   QUESTI0NARIO    SOCI0ECONOMIC0   SERAO   CHECADOS   POR   MEIO   I)A
DOCUMENTACAO A SER APRESENTADA NO AT0 DA MATRicuLA;
OCORREND0    NECESSIDADE,    A    C00RDENACA0    D0    PROGRAMA   DE    BOLSAS   PODERA
SOLICITAR  0UTROS  DOCUMENTOS  DE  ACORD0  COM  A  SITUACAO  SOCIOECONOMICA  D0
GRUP0 FAMILIAR;
0   BENEFicIO   SERA   CONCEDIDO   APENAS   AOS   CANDIDATOS   QUE   APRESENTAREM   0S
DOCUMENTOS   SOLICITADOS   E   COMPROVAREM   0S   CRITERIOS   ESTABELECIDOS   PELOluBE.BRWWW.UNREGULAMENTO DISPOST0 N0 MANUAL D0 CANDIDAT0 E NO SITE
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