
 

REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DA 

FACULDADE SETE LAGOAS – FACSETE 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente Regulamento tem por objetivo definir os critérios de concessão 

de bolsas de estudo a estudantes da FACULDADE SETE LAGOAS, doravante 

denominada simplesmente FACSETE. 

§1º O benefício aqui previsto (BOLSA DE ESTUDOS) é concedido para todos 

os semestres letivos, individualmente, não se constituindo em obrigatoriedade de 

concessão até o fim dos estudos ou direito adquirido.  

§2º O benefício aqui previsto (DESCONTO) é concedido para cada um dos 

semestres letivos, individualmente, não se constituindo em obrigatoriedade de concessão 

até o fim dos estudos ou direito adquirido. 

§3º Mesmo que haja concessão da Bolsa de Estudo ou Desconto para um semestre, 

não há obrigação de renovação para os semestres seguintes, ficando ao exclusivo critério 

da Comissão de Bolsas e Descontos concedê-la ou não, após análise dos históricos dos 

bolsistas, considerando os critérios de frequência mínima de 80% (oitenta) e coeficiente 

semestral de 70% (setenta). 

 

CAPÍTULO II 

DA COMISSÃO DE BOLSAS 

 

Art. 2º A Comissão de Bolsas é composta de dois representantes da Direção da 

FACSETE, um representante do corpo docente e um representante do corpo técnico 

administrativo. 

§1º O representante do corpo docente é indicado pela mantenedora, assim como o 

representante do corpo técnico administrativo. 

§2º As indicações são feitas anualmente, até o início das aulas.  



 
§3º Se, por qualquer motivo, as indicações não forem feitas no prazo estabelecido, 

cabe ao Conselho Superior- COSUP preencher as vagas, mediante nomeação de sua livre 

escolha, observando os critérios de composição da Comissão de Bolsas de Estudo e 

Descontos. 

§4º O mandato dos representantes dos corpos docente e administrativo é de um 

ano, podendo seu reconduzidos, apenas uma única vez. 

Art. 3º Compete à Comissão de Bolsas: 

§1º definir e tornar públicos os critérios das condições exigidas para manutenção 

da bolsa de estudo. 

Art. 4º A Comissão de Bolsas reúne-se ordinariamente uma vez por semestre e, 

extraordinariamente, sempre que necessário 

§1º A primeira reunião da Comissão de Bolsas deve ser convocada pela Diretora 

Geral e as demais convocadas e dirigidas pelo coordenador indicado pela direção. 

§2º Das reuniões são lavradas atas pela secretária, convidada pelo Coordenador 

da Comissão de Bolsas de Estudo e Descontos. 

§3º O Coordenador da Comissão de Bolsas deve ser um dos representantes 

indicados pela direção da FACSETE. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS E DESCONTOS 

 

Art. 5º A concessão de bolsas de estudo e/ou descontos dar-se-á por meio dos 

convênios firmados juntos a FACSETE e julgamento desta comissão. 

Art. 6º A renovação da bolsa ou desconto deve ser requerida semestralmente, por 

escrito, em requerimento padrão, observando o disposto no §3º do art. 1º do presente 

regulamento. 

§1º O Coordenador da Comissão de Bolsas e Descontos pode conceder bolsa de 

estudos e/ou descontos ad referendum da Comissão de Bolsas para casos que surgirem 

durante o semestre, em consonância com os critérios estabelecidos neste Regulamento. 



 
§2º Sob nenhuma hipótese é permitido o acúmulo de bolsas, exceto PROUNI, 

ou descontos em um mesmo semestre, prevalecendo sempre a concessão de maior 

valor. 

§3º O estudante perde o direito à bolsa ou desconto nos casos de trancamento 

de matrícula, transferência para outra IES, ou desistência do curso. 

§4º O estudante perde imediatamente seu direito à bolsa, se constatada fraude ou 

má fé nas informações ou documentos apresentados. 

§5º Na hipótese de inadimplência ao final do semestre impede a renovação da 

bolsa de estudos até o pagamento ou repactuação do débito do estudante. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS BOLSAS E SEUS CRITÉRIOS 

 

Art 7º. Bolsa Mérito de Estudo - Integral (100%) - Vestibular 

§1º Concedida, para o candidato aprovado em 1º lugar geral, referente ao processo 

seletivo (Vestibular). 

§2º Mesmo que haja concessão da Bolsa de Estudo para um semestre, não há 

obrigação de renovação para os semestres seguintes, ficando ao exclusivo critério da 

Comissão de Bolsas e Descontos concedê-la ou não, após análise dos históricos dos 

bolsistas, considerando os critérios de frequência mínima de 80% (oitenta), 

coeficiente semestral de 70% (setenta) e não ter nenhuma reprovação. 

§3º A renovação semestral desta bolsa, está sujeita à adimplência financeira e 

acadêmica deste aluno com a instituição. 

§4º Sob nenhuma hipótese é permitida o acúmulo de bolsas ou desconto em 

um mesmo semestre, prevalecendo sempre a concessão de maior valor. 

§5º Esta bolsa será concedida para novos ingressantes, concorrentes no processo 

seletivo em vigor, não sendo concedida de forma alguma para candidatos já matriculados 

na instituição ou com trancamento de matrícula. 



 
§6º Os percentuais, bem como o quantitativo das bolsas a serem ofertadas em cada 

processo seletivo serão definidos, semestralmente, pela comissão de bolsas e descontos 

da FACSETE e publicados em edital. 

Art. 8º Bolsa Mérito de Estudo - Parcial (Vestibular) 

§1º. Concedida para os candidatos de cada curso aprovados na 1ª, 2 e 3ª colocação 

do processo seletivo (Vestibular).  

§2º Mesmo que haja concessão da Bolsa de Estudo para um semestre, não há 

obrigação de renovação para os semestres seguintes, ficando ao exclusivo critério da 

Comissão de Bolsas e Descontos concedê-la ou não, após análise dos históricos dos 

bolsistas, considerando os critérios de frequência mínima de 80%, coeficiente 

semestral de 70% (setenta) e e não ter nenhuma reprovação. 

§3º A renovação semestral desta bolsa, está sujeita à adimplência financeira e 

acadêmica deste aluno com a instituição. 

§4º Sob nenhuma hipótese é permitida o acúmulo de bolsa ou desconto em 

um mesmo semestre, prevalecendo sempre a concessão de maior valor. 

§5º Esta bolsa será concedida para novos ingressantes, concorrentes no processo 

seletivo em vigor, não sendo concedida de forma alguma para candidatos já matriculados 

na instituição ou com trancamento de matrícula. 

§6º Os percentuais, bem como o quantitativo das bolsas a serem ofertadas em cada 

processo seletivo serão definidos, semestralmente, pela comissão de bolsas e descontos 

da FACSETE e publicados em edital. 

Art 9º Bolsa Mérito ENEM 

 §1º Concedida para alunos ingressantes na modalidade ENEM, distribuídas por 

ordem de matrícula, com data a ser estipulada em edital. 

  §2º Os percentuais das bolsas de estudo serão progressivos, considerando o 

desempenho do aluno no ENEM, de acordo com a(s) edição(s) informada(s) no edital do 

processo seletivo. 



 
 §3º O quantitativo das bolsas de estudo, bem como os percentuais serão definidos 

semestralmente pela comissão de bolsas e descontos da FACSETE e publicados em 

edital. 

§4º Mesmo que haja concessão da Bolsa de Estudo para um semestre, não há 

obrigação de renovação para os semestres seguintes, ficando ao exclusivo critério da 

Comissão de Bolsas e Descontos concedê-la ou não, após análise dos históricos dos 

bolsistas, considerando os critérios de frequência mínima de 80%, coeficiente 

semestral de 70% (setenta) e não ter nenhuma reprovação. 

§5º Sob nenhuma hipótese é permitida o acúmulo de bolsa ou desconto em 

um mesmo semestre, prevalecendo sempre a concessão de maior valor. 

§6º Nos casos em que o bolsista obtiver coeficiente menor que 70% e maior que 60%, 

para manutenção da bolsa, o beneficiado deverá participar de um dos programas da FACSETE, 

tais como: iniciação científica, extensão, estágios, auxiliar disciplinas práticas, voluntariamente. 

§7º O aluno que enquadrado ao disposto no §4º assinará Termo de Compromisso e 

Responsabilidade no ato da renovação da matrícula, cuja cópia será encaminhada às 

Coordenações do Curso, e de Iniciação Científica e Extensão. 

Parágrafo único: A exceção tratada no §4º será concedida ao aluno uma única vez, 

durante todo o curso. Em caso de reincidência, o benefício será automaticamente cancelado. 

 

CAPÍTULO V 

DOS DESCONTOS E SEUS CRITÉRIOS 

 

Art 10º. Descontos para Empresas Conveniadas 

§1º Concedido para funcionários e dependentes diretos (cônjuge e filhos), de 

empresas (com 100 ou mais funcionarios) com o termo de convenio assinado com esta 

instituição, classificados no processo seletivo. 

§2º Será concedido 10% (dez por cento) de desconto para os curso de graduação 

desta IES, para pagamentos em dia.  

§3º Este desconto é cumulativo com o desconto de pontualidade. 

§4º A renovação semestral deste desconto, está sujeita à adimplência 

financeira e acadêmica deste aluno com a instituição. 



 
§5º Sob nenhuma hipótese é permitido o acumulo de outras bolsas com este 

desconto em um mesmo semestre, prevalecendo sempre a concessão de maior valor.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 11. A FACSETE pode extinguir a concessão de Bolsas de Estudo 

imediatamente sem aviso prévio, se sua mantenedora em caso de comprometimento da 

saúde financeira da empresa. 

Art. 12. O presente Regulamento pode ser alterado por proposição da Direção da 

FACSETE ou do COSUP. 

Art. 13. Perderá o direito aos benefícios ou isenções previstas neste regulamento 

o académico que desistir do curso ou trancar matricula. 

Art. 14.  Os benefícios previstos neste regulamento não se aplicam às taxas de 

serviços académicos. 

Art. 15. Os benefícios previstos neste regulamento, serão acumulativos, com FIES 

e com Bolsa PROUNI. 

Art. 16. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pela 

Direção da FACSETE 

Art. 17. A quantidade de Bolsas ofertadas, serão sempre divulgadas em cada 

processo Seletivo, através de seus editais. 

Art. 18. Casos omissos por este regulamento serão tratados pela Direção 

Acadêmica. 

 

Sete Lagoas, 17 de setembro de 2019 

 

Faculdade Sete Lagoas – FACSETE 

Doris Camargo Martins de Andrade 

Diretora Geral 


