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EDITAL Nº 050/2019 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS PARA O CURSO DE MBA EM 

DIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS NAS ORGANIZAÇÕES 

OFERTADO PELA UNIVERSIDADE LA SALLE 

 

O Vice-Reitor da Universidade La Salle – Unilasalle, no uso das suas atribuições legais e regimentais, 
torna público este Processo Seletivo para Concessão de Bolsas para alunos de Pós-Graduação Lato 
Sensu, do segundo semestre letivo do ano de 2019, destinado ao curso de MBA em Diversidade e 
Desenvolvimento de Práticas Inclusivas nas Organizações ofertado pela Unilasalle. 
 
1. ABERTURA 
1.1. O Vice-reitor da Universidade La Salle, faz saber aos interessados que estarão abertas, do dia 29 
de julho de 2019 a 02 de agosto de 2019, as inscrições para o processo seletivo para concessão de 02 
(duas) bolsas integrais, para o curso de MBA em Diversidade e Desenvolvimento de Práticas Inclusivas 
nas Organizações – edição 2019-2. 
 
2. DO OBJETIVO  
2.1. Este Edital tem como objetivo regulamentar a concessão de bolsas para candidatos classificados no 
Processo Seletivo da Pós-Graduação Lato Sensu 2019-2, do respectivo Curso. 
 
3. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BOLSA 
3.1. O candidato deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: 

a) Tenha concluído o curso de graduação; 
b) Possua renda familiar mensal per capita que não exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo e 

1/2 (meio). 
 

4. DA INSCRIÇÃO, PROCESSO DE SELEÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
4.1. Para participação neste processo seletivo, o candidato que preencher os requisitos previstos neste 
Edital, deve comparecer à Unilasalle, junto ao Setor de Protocolo, localizado no térreo do Prédio 1, do 
dia 29 de julho de 2019 a 02 de agosto de 2019, e preencher o Formulário de Participação no Processo 
de Seleção de Bolsista, indicando a turma (A e B, conforme o item 5.3 deste Edital) a qual pretende 
concorrer a bolsa, apresentando os seguintes documentos: 
 

a. 01 (uma) cópia simples da carteira de identidade ou do registro geral de estrangeiro. 

b. 01 (uma) cópia simples do registro civil. 

c. 01 (uma) cópia simples do CPF (exceto se já constar na carteira de identidade). 

d. 01 (uma) foto recente, tamanho 3 x 4. 

e. 01 (uma) cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação e do Diploma do Curso de 

Graduação ou documento que o substitua temporariamente, fornecido pela Instituição de Ensino 

Superior na qual o aluno tenha concluído o Ensino Superior.   

f. 01 (uma) cópia do comprovante de cumprimento das obrigações com o serviço militar, para 

candidatos brasileiros do sexo masculino. 

g. 01 (uma) cópia dos comprovantes de rendimento do grupo familiar, conforme descritos no 

parágrafo único abaixo. 
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h. 01 (um) original do atestado médico com indicação do CID que indique a deficiência física, para 

candidatos deficientes físicos, para atendimento do item 4.4 deste Edital.  

Parágrafo Único. Os comprovantes de rendimento de acordo com a atividade profissional, são os que 
abaixo seguem: 
 

1. ASSALARIADOS: 
a) Três últimos contracheques, no caso de renda fixa ou seis últimos contracheques, quando 
houver pagamento de comissão ou hora extra. 
b) Declaração de Imposto de Renda na Fonte – IRPF (Pessoa Física) acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil – RFB e da respectiva notificação de restituição, quando 
houver.  
c) Carteira de Trabalho e Prestação de Serviços – CTPS registrada e atualizada ou CTPS 
registrada e atualizada ou carnê do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, com 
recolhimento em dia, no caso de empregado doméstico. 
d) Extrato da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS referente aos seis últimos meses. Ou extratos bancários dos últimos três meses, pelo 
menos. 
 

2.  ATIVIDADE RURAL: 

a) Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver  

b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). 

c) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante 
ou a membros do grupo familiar, quando for o caso.  

d) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas. 

e) Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses.  
 

3.  APOSENTADOS E PENSIONISTAS: 
a) Extrato mais recente do pagamento de benefício, obtido por meio de consulta no endereço 

eletrônico https://meu.inss.gov.br/central/  
b) Extratos bancários dos últimos três meses, quando for o caso.  
c) Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver.  
 

4. AUTÔNOMOS: 

a) Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver. 

b) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante 
ou a membros do grupo familiar, quando for o caso.  

c) Guias de recolhimento ao INSS, com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada.  

d) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
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5. PROFISSIONAIS LIBERAIS: 
a) Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver. 
b) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante 
ou a membros do grupo familiar, quando for o caso. 
c) Guias de recolhimento ao INSS, com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada.  
d) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.  
 

6. SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS: 
a) Três últimos contracheques de remuneração mensal.  
b) Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver.  
c) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).  
d) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante 
ou a membros do grupo familiar, quando for o caso. 
e) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas.  
f) Microempreendedor Individual: Declaração Anual de Rendimentos 

 
4.2. Compete à Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade La Salle instaurar 
e promover o processo seletivo dos candidatos, informar o resultado, indicando os selecionados por 
ordem de classificação, e torná-lo público.  
 
4.3 A seleção terá por base a análise dos documentos dos candidatos, e outros instrumentos seguindo 
os critérios que orientam essa avaliação e estarão publicados na página (site) da Unilasalle. 
 
4.4. Em caso de empate, será considerado como critério de classificação, em primeiro lugar, a menor 
renda familiar mensal per capita; em segundo lugar, aquele que possuir deficiência física mediante 
apresentação de atestado e indicação do respectivo CID; e por último a idade do candidato, dando 
preferência para aquele que possuir idade superior aos demais. 
 
4.5. A divulgação do resultado preliminar da seleção ocorrerá no dia 19 de agosto de 2019, até às 21 
horas, e será publicada na página (site) da Unilasalle. 
 
4.6. Do resultado da seleção preliminar, poderá ser interposto recurso até às 21 horas do dia 22 de 
agosto de 2019, presencialmente no Setor de Protocolo da Universidade La Salle, localizado no térreo 
do Prédio 1.  
 
4.7. A divulgação do resultado final da seleção ocorrerá no dia 28 de agosto de 2019, até às 21h, e será 
publicada na página (site) da Universidade La Salle.  
 
5. DA BOLSA  
5.1. O beneficiário contemplado com a bolsa prevista neste Edital, para realização de curso de MBA em 
Diversidade e Desenvolvimento de Práticas Inclusivas nas Organizações da Universidade La Salle, 
edição 2019-2, receberá bolsa integral nos encargos educacionais (mensalidades), não contemplando 
outras despesas como deslocamento, transporte, alimentação, fotocópias, aquisição de material didático, 
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viagens nacionais e internacionais, atividades acadêmicas promovidas por empresas parceiras, entre 
outras despesas não consideradas encargos educacionais. 
 
5.2. O beneficiário não poderá ser empregado da Universidade La Salle ou de outra unidade da Rede La 
Salle. 
 
5.3. Será ofertada 01 (uma) bolsa integral por turma; sendo que a turma A ocorrerá nas terças-feiras e 
quintas-feiras das 18h30min às 22h30min (semanalmente) e a turma B nas sextas-feiras das 18h30min 
às 22h30min e aos sábados das 8h30min às 17h30min (quinzenalmente), conforme cronograma do 
curso.  
 
5.4. Caso não ocorra uma das turmas previstas no item 5.3 supra, o candidato selecionado poderá 
usufruir da bolsa na turma remanescente.  
 
5.5. A Unilasalle se reserva ao direito de cancelar a oferta do Curso, caso a(s) turma(s) não atinja(m) o 
número mínimo de alunos necessários para manter o ponto de equilíbrio. 
 
5.6. Caso não ocorra nenhuma das turmas, as bolsas previstas neste Edital serão canceladas, não 
podendo ser aplicadas a outro Curso de Pós-graduação Lato Sensu da Unilasalle. 
 
6 . DO TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA  
6.1. Exigir-se-á dos candidatos selecionados, a efetivação da matrícula presencialmente e a assinatura 
de Termo de Compromisso, declarando estar ciente e de acordo com os requisitos estabelecidos no 
Regimento do Curso, bem como demais normativas institucionais para a concessão da bolsa. 

 
7. CRONOGRAMA 

Fases do Processo de Seleção Datas 

Período de Inscrição 29/07/2019 a 02/08/2019 

Divulgação dos Resultados Preliminares 19/08/2019 

Interposição de Recurso Contra o Resultado Preliminar 20/08/2019 à 22/08/2019 

Divulgação do Resultado Final 28/08/2019 

Matrículas 29/08/2019 a 02/09/2019 

 

8. DA REVOGAÇÃO DA BOLSA 
8.1. O não cumprimento das obrigações estabelecidas neste Edital, na Resolução de Reitoria nº 
240/2016, Termo de Compromisso a ser firmado, das disposições normativas e contratuais do Regimento 
do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu ao qual está vinculado, das demais disposições institucionais 
referentes à formação superior, acarretará a revogação da bolsa.  
 
8.2. Fica o beneficiário ciente que, em caso de cancelamento, trancamento e/ou revogação da bolsa, ou 
não conclusão do curso pelo estudante, serão cobrados, a título de ressarcimento, os valores já 
concedidos ao acadêmico, até a data de seu desligamento do curso/programa, salvo caso fortuito, força 
maior, circunstância alheia à sua vontade ou doença grave devidamente comprovada. Os casos serão 
analisados pela Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, mediante requerimento registrado 
no Protocolo ou Portal do Aluno da Universidade La Salle.  
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS  
9.1. Mediante a inscrição, o candidato declara conhecer e estar de acordo com as normas deste Edital. 
  
9.2. É vedada a substituição do beneficiário da bolsa prevista neste Edital.  
 
9.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria, ouvida a Pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa 
e Extensão, da Unilasalle. 

 
 

Canoas, 28 de junho de 2019. 
 

 
Prof. Dr. Cledes Antonio Casagrande, fsc 

Vice-reitor da Universidade La Salle                                                             


