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Edital Nº 030/2021 

 

RENOVAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO SOCIAL 2021/2 

PASE – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SÓCIO EDUCACIONAL 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE – UNILASALLE/LUCAS 

 
Em conformidade com a Lei nº 12.101/2009, regulamentadas pelo Decreto nº 

8.242/2014 e Portaria Normativa nº 15 -  MEC. 

 

 
A Sociedade Porvir Cientifico, para o cumprimento dos seus objetivos 

filantrópicos estatutárias, por meio de seu mantido, CENTRO UNIVERSITÁRIO LA 
SALLE - UNILASALLE/LUCAS, credenciado pela Portaria Ministerial nº 217, publicada 
no Diário Oficial da União de 10/02/2020, inscrito no CNPJ 92.741.990/0029-38, 
regulamenta a renovação da Bolsa de Estudo Social parcial em 50% ou integral em 
100% conforme Legislação Federal específica que regulamenta prestação de serviços 
das Instituições detentoras do CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social. 

 

 
I – DA RENOVAÇÃO 

 
 

Art. 1º  Devem renovar a Bolsa de Estudo Social todos os alunos que já se 
encontram beneficiados pelo PASE por editais do ano de 2020/2 e 
anteriores. 

 

Art. 2º  A não entrega das documentações solicitadas neste EDITAL, implica na 
PERDA AUTOMÁTICA da Bolsa de Estudo Social. 

 

Art. 3º  A Bolsa de Estudo Social é individual, pessoal e intransferível e o processo 
somente é analisado se estiver acompanhando de todos os documentos 
necessários descritos no art. 8º deste edital. 

 
Art. 4º      A reprovação por falta (presença inferior a 75% em alguma disciplina) 

do 1º semestre letivo de 2021 implica na PERDA AUTOMÁTICA da Bolsa 

de Estudo Social, independente do acadêmico ter mais de 75% de 

aprovação  das disciplinas cursadas. 

 
Art. 5º     Caso o acadêmico não tenha sido aprovado em no mínimo 75% do total das 

disciplinas cursadas no mesmo período, ou seja, caso a reprovação seja 
resultado de não obtenção do grau mínimo, conforme determina a Lei  nº  
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 11096 de 13/01/2005 (LEI DO PROUNI), é realizada análise curricular do 
acadêmico (caso a caso) pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento 
do PASE. 

 
Art. 6º  Caso o acadêmico seja reprovado em mais de 25% das disciplinas, por não 

obtenção do grau mínimo, e não sendo as reprovações por motivo de faltas, 

este pode entrar com requerimento (modelo Anexo 2 deste edital) à 

Comissão de Avaliação e Acompanhamento do PASE para reconsideração 

da Bolsa de Estudo Social. 

1º. Nesse requerimento o acadêmico deve apresentar as justificativas para 

as reprovações. 

2º.  O referido requerimento, deve ser entregue junto com as 

documentações quando da entrega destas para a renovação, este 

direito ao requerimento não se estende aos alunos que reprovarem por 

falta. 

 
 

II – DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DA BOLSA DE ESTUDO SOCIAL 
 
Art. 7º  A concessão da renovação de Bolsa de Estudo Social visa proporcionar a 

continuidade de acesso e atendimento na Educação Superior na modalidade 

definida pelo Conselho Superior do Unilasalle/Lucas e abrange o segundo 

semestre do ano letivo de 2020 e são destinadas somente para o período 

regular (curricular), não englobando as atividades extracurriculares e/ou o 

Período Integral. 
 
 
 

Etapa Data 

1. Da entrega da documentação para renovação de informações 

ECONÔMICAS – FINANCEIRAS. 

Deve ser apresentada e VALIDADA na Central de Apoio ao 

Acadêmico (CAA) do Unilasalle/Lucas. 

09/09/2021 

a 

17/09/2021 

2. Última data para protocolo de requerimento junto à CAA de 

pedido de revisão de concessão de Bolsa de Estudo Social (caso 

de alunos que tiveram reprovação superior a 25% das disciplinas 

no semestre 2020/2, exceto em caso de reprovação por faltas). 

 
17/09/2021 
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3. Análise do atendimento aos requisitos de aptidão a participar 

da renovação do processo. 

A referida análise é realizada pela Comissão de Avaliação e 

Acompanhamento do PASE e pela Pró-reitoria Administrativa do 

Unilasalle/Lucas. 

 
22/09/2021 

a  

24/09/2021 

4. Último dia para o Serviço de Atendimento ao Acadêmico (SAA) 

repassar à CAA a análise individual de desempenho acadêmico 

dos bolsistas. 

 
17/09/2021 

5. Casos que a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do 

PASE entender que necessita de análise da Assistente Social, 

são devidamente encaminhados para entrevista com profissional 

habilitado ou membro da Comissão de Avaliação e 

Acompanhamento do PASE, ficando a critério destes, a possível 

visita in loco. 

 
22/09/2021 

a 

24/09/2021 

6. Divulgação da lista dos Classificados e CONTEMPLADOS, em 

ordem alfabética, obedecendo aos critérios estabelecidos após a 

análise documental dos candidatos pré-qualificados pela 

Comissão de Avaliação e Acompanhamento do PASE. 

A lista dos candidatos CLASSIFICADOS será divulgada no site 

https://www.unilasalle.edu.br/lucas-do-rio-verde e em mural do 

Bloco 01- espaço reservado da Reitoria. 

 
Até às 23 horas 

do dia 

28/09/2021 

7. Assinatura da Renovação do Termo de Concessão de Bolsa de 

Estudo Social entre o acadêmico e a Pró-reitoria Administrativa. 

O Termo de Concessão de Bolsa de Estudo Social deve ser 

assinado no Unilasalle/Lucas, situado na Av. Universitária, 1000- 

W, Parque das Emas – Lucas do Rio Verde – MT. 

DEVERÁ SER 
ASSINADO 

QUANDO DA 
ENTREGA 

DA 
DOCUMENTAÇÃO 
DE RENOVAÇÃO 

NA CAA 
 
 
 
 

III – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 
 
Art. 8º    A documentação solicitada neste edital serve de subsídio para a avaliação 

da situação socioeconômica dos acadêmicos a serem beneficiados pela 

renovação da Bolsa de Estudo Social concedidas pelo CENTRO 

UNIVERSITÁRIO LA SALLE - UNILASALLE/LUCAS. São documentos a 

serem entregues nesta renovação: 

https://www.unilasalle.edu.br/lucas-do-rio-verde
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a) Ficha complementar socioeconômica disponibilizada como anexo 1 a 

este edital, com informações do aluno. O aluno deve descrever na 

ficha socioeconômica os membros do grupo familiar descrito no art. 

11, §1º. 

b) Apresentar o RG (registro Geral) e CPF (cadastro de pessoa física) 

de cada membro do grupo familiar (no caso dos menores de 18 

anos, apresentar RG/CPF ou certidão de nascimento). 

c) 3(três) últimos holerites (comprovação de renda) de cada membro do 

grupo familiar. No caso de ganho extraordinário impactante no 

período, como férias, comissões, horas extras ou outros, o acadêmico 

deve trazer os últimos 6 comprovantes de receita, de todos os 

componentes do grupo familiar. 

d) Em caso de desemprego, cópia da carteira de trabalho com último 

registro e folha posterior, de todos os componentes do grupo familiar. 

e) Em caso de MEI (Microempreendedor Individual) - Certificado de 

condição de Microempreendedor Individual, Declaração Anual do 

Simples, Guias de recolhimento ao INSS (Instituto Nacional de 

Seguridade Social) dos seis últimos meses compatíveis com a renda 

declarada; extrato bancário dos três últimos meses. 

f) Proprietário Individual ou Sócio Proprietário de Empresa LTDA, M.E., 

S/A, E.P.P. - Declaração Comprobatória de Percepção de 

Rendimentos e Lucros – DECORE original. Expedida e Assinada por 

Contador inscrito no CRC contendo as informações do Pró-Labore 

Anual, lucros distribuídos e o contrato social evidenciando a 

participação dos Resultados da Empresa. Contrato Social (primeira e 

a última alteração) e Demonstração do Resultado do Exercício – Ano 

Base 2018/2019. 

Obs.: O Pró-labore não serve como comprovante de rendimentos 

da empresa. 

g) CNIS- INSS de cada membro do grupo familiar maior de 16 anos de 

idade. 

 
Art. 9º      O bolsista deve informar qualquer aquisição de imóvel ou veículos. 
 Parágrafo único -  Em caso de omissão, em qualquer das informações 

supracitadas o aluno perde a Bolsa de Estudo Social 
de forma automática. 

 
Art. 10 Os alunos que não conseguirem comprovar situação socioeconômica 

compatível com os parâmetros de renda familiar per capita definidos pela 



Mantido pela Sociedade Porvir Científico 
Credenciado pela Portaria Ministerial nº. 217 

de 06/02/2020 – D.O.U. de 10/02/2020. 

Av. Universitária, 1000-W | Parque das Emas | Lucas do Rio Verde | MT | CEP 78.455-000 

(65) 3549.7300 | unilasalle.edu.br/lucas 

    

 

 

 

legislação em vigor, não têm direito a manutenção da Bolsa de Estudo 

Social para o próximo semestre do ano letivo. 

 
Art. 11  Estão em vigor os parâmetros de renda familiar per capita para o aluno ser 

beneficiado com Bolsa de Estudo Social, sendo: Bolsa de Estudo Social 

integral (100%) é concedida ao aluno cuja renda familiar mensal per capita 

não exceda o valor de 1,5 (um e meio) salários mínimos nacionais e Bolsa 

de Estudo Social parcial (50%) será concedida ao aluno cuja renda familiar 

mensal per capita não exceda o valor de 3 (três) salários mínimos nacionais. 

 
§1º  Entende-se por grupo familiar: a unidade nuclear composta por uma ou 

mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que 

contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por 

aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 

§2º  Entende-se por Renda Bruta: a soma de todo montante em dinheiro, 

sem descontos, que cada integrante da família ganha. Esses valores 

podem ser provenientes de: salários, pensão alimentícia, INSS público 

ou privado, renda autônoma, comissões, pró-labore, outros 

rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado 

informal ou autônomo, rendimentos recebidos do patrimônio, renda 

mensal vitalícia, rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens 

móveis ou imóveis ou qualquer outra renda que receba. 

§3º  Entende-se por Renda Bruta Mensal Familiar Per Capita (RB): a soma 

total da renda bruta mensal de todos os integrantes do grupo familiar, 

dividida pelo número de seus integrantes. A renda bruta mensal familiar 

(RB) é índice eliminatório. O grupo familiar que possuir renda 

mensal bruta familiar per capita superior a 03 (três) salários 

mínimos nacionais é desclassificado automaticamente. 

 
 

IV – DA ENTREGA E ANÁLISE DOCUMENTAL 
 
Art. 12 O aluno deve apresentar todos os documentos descritos no art. 8º. 

Parágrafo Único - Os documentos relacionados abrangem todos 

os  membros do grupo familiar; ou seja, de cada 
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pessoa que reside no domicílio sendo na forma de 

cópia simples legível (xerox) e apenas nos casos 

especificados (Modelos) o documento deve ser 

original, sendo com assinatura igual do RG. As cópias 

devem ser feitas em papel A4, utilizando apenas um 

lado. As cópias devem ser legíveis e não havendo 

nitidez das informações o processo é cancelado. 

 
Art. 13 Os documentos devem ser entregues devidamente organizados, 

separados por pessoa do grupo familiar. 
 

Art. 14  Documentação incompleta NÃO é recebida e NÃO são recebidos 

documentos via e-mail ou correio ou mesmo fora do prazo. 

 
Art. 15  Para qualquer documento extraviado, apresentar cópia do Boletim de 

Ocorrência (BO). 

 
Art. 16    A documentação é considerada entregue somente após a verificação de 

toda a documentação e emissão de protocolo de recebimento emitido pela 

CAA. 

Parágrafo único –  Cabe ao acadêmico exigir da CAA o referido 

protocolo. 

 
Art. 17  A análise dos documentos, é realizada pela Comissão de Avaliação e 

Acompanhamento do PASE e/ou por profissional Assistente Social do 
quadro permanente ou contratado pelo Unilasalle/Lucas, pautado nas 
informações contidas na Ficha Socioeconômica as quais devem ser 
comprovadas mediante entrega da documentação exigida de acordo com o 
art. 8º deste Edital. 

 
Art. 18  O cálculo da Renda Bruta é feito a partir da média mensal dos rendimentos 

brutos recebidos de todas as pessoas que compõem o grupo familiar do 
candidato e sua posterior divisão pelo mesmo número de pessoas que 
compõem o grupo familiar. 
Parágrafo único –  São consideradas, para análise da média mensal, 

os três meses anteriores à data de inscrição no 
processo seletivo, e no caso de rendimentos 
provenientes de comissões e/ou horas extras é 
considerado seis meses anteriores à data de 
inscrição no processo seletivo, descontados, 
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quando for o caso os valores da pensão alimentícia 
paga do responsável financeiro do grupo familiar a 
outro grupo familiar por ordem judicial (desde que 
apresentado o documento comprobatório de 
sentença). 

 
Art. 19  Após os candidatos serem pré-selecionados considerando o 

enquadramento na renda bruta mensal per capita familiar (RB), são 
classificados pelos critérios de Vulnerabilidade Social, que indica os 
candidatos prioritários à concessão do benefício. 

 
Art. 20  Na falta de documentos comprobatórios ou quando a documentação estiver 

incompleta o processo de solicitação de Bolsa de Estudo Social não é 
avaliado, sendo indeferido automaticamente. 

 
Art. 21  A documentação dos pré-selecionados com Bolsa de Estudo Social não é 

devolvida, sendo sua guarda mantida por 10 anos conforme preconiza a 
Legislação e para possíveis comprovações por parte dos órgãos 
reguladores, inclusive os processos indeferidos. 

 
V- DA ENTREVISTA OU VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DO PASE E/OU ASSISTENTE SOCIAL 

 

Art. 22      Pode ser requisitada entrevista com o acadêmico ao renovar a sua Bolsa de 

Estudo Social, bem como, complementada com a visita de um Assistente 

Social e/ou de membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do 

PASE à residência do beneficiário a qualquer tempo, antes da renovação e 

durante a vigência da Bolsa de Estudo Social (caso renovada), com a 

finalidade de complementação das informações prestadas. 

 
 
 

VI – DAS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS 
 
Art. 23     A Bolsa de Estudo Social é cancelada quando o candidato/acadêmico incidir 

em um dos itens abaixo: 
a) Não estiver com a matrícula confirmada para o 2° semestre de 2021. 
b) Deixar de cumprir rigorosamente os prazos definidos neste Edital; 
c) Não assinar o Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais no período indicado no cronograma deste edital, caso 
seja contemplado com Bolsa de Estudo Social. 

d) For verificado, a qualquer tempo, que o candidato/acadêmico usou de 
má-fé ou falsidade nas informações prestadas ou ainda evidenciar, 
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objetivamente, por seus bens e recursos, situação socioeconômica familiar 
contrária à situação de vulnerabilidade, quando de sua habilitação e o 
mesmo é impedido(a) de participar por cinco anos consecutivos do 
processo de Bolsa de Estudo Social, não obstante a responsabilidade 
penal de acordo com o artigo 299 do código penal. 

e) Não cumprimento do acordo financeiro firmado anteriormente à 
concessão da Bolsa de Estudo Social, em caso de inadimplência de 
negociação das parcelas antes e depois da concessão da Bolsa de 
Estudo Social. 

f) Deixar de cumprir as obrigações financeiras no caso de Bolsa de 
Estudo Social parcial (50%) após o terceiro mês de inadimplência, e 
não pode pleitear Bolsa de Estudo Social no próximo ano, até quitar 
seu débito; 

g) Descumprir o regimento interno desta unidade educativa, ou seja, 
sofrer advertência acadêmica ou administrativa. 

h) Deixar de atender os acordos firmados com a Comissão de Avaliação e 
Acompanhamento do PASE. 

i) Trancamento, transferência ou desistência do candidato/acadêmico. 
j) Baixo aproveitamento e repetente no ano anterior à vigência da Bolsa 

de Estudo Social (ter no mínimo 75% de aprovação). 
Parágrafo único -  Caso o candidato/acadêmico incida em algum item 

descrito no item VI deste Edital, deve assinar o 
Termo de Cancelamento junto a unidade educativa. 

 

Art. 24    Na forma da Lei Geral de Proteção de Dados (art. 7º), os alunos e seus 
representantes legais autorizam e concedem à instituição de ensino o uso e 
tratamento dos seus dados, unicamente para fins do previsto neste Edital. 
Declaram terem sido informados sobre o uso e tratamento dos dados, estando 
de acordo com os procedimentos, e que os dados são passiveis de verificação 
do MEC e outros órgãos públicos. 

 
Art. 25  Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de setembro de 2021 

 
 

Dr. Ir. Marcos Corbellini 
Reitor do Unilasalle/Lucas 


