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EDITAL Nº 059/2020 
 

PROCESSO SELETIVO PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AOS ACADÊMICOS 
INGRESSANTES NO PROCESSO SELETIVO PREVISTO NOS EDITAIS  

Nº 053/2020 E Nº054/2020 DA UNILASALLE 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEMÓRIA SOCIAL E BENS CULTURAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 
 

O Vice-reitor da Universidade La Salle, no uso das suas atribuições legais e regimentais, torna público 
este Edital para o Processo Seletivo para a concessão de bolsas de estudos, aos acadêmicos 
ingressantes nos Cursos de Mestrado e Doutorado em Memória Social e Bens Culturais através do 
Processo Seletivo previsto no Edital nº 053/2020, e acadêmicos ingressantes no Curso de Mestrado 
em Saúde e Desenvolvimento Humano através do Processo Seletivo previsto no Edital nº 054/2020,  
da Unilasalle, que apresentem situação de vulnerabilidade econômica. 
 
1 DA CONCESSÃO E DURAÇÃO DAS BOLSAS 
1.1. O Vice-reitor da Universidade La Salle - faz saber aos alunos regularmente matriculados nos 
Cursos de Mestrado e Doutorado em Memória Social e Bens Culturais, que sejam ingressantes 
através do Processo Seletivo previsto no Edital nº 053/2020, e acadêmicos ingressantes no Curso de 
Mestrado em Saúde e Desenvolvimento Humano através do Processo Seletivo previsto no Edital nº 
054/2020, da Unilasalle, no período de 14 de agosto de 2020 a 18 de agosto de 2020, estão abertas 
as inscrições para o processo seletivo para a concessão de bolsas de estudos. 
 
1.2. Por este Edital, serão concedidas: 
 

a) até 10 (dez) bolsas de estudos parciais, para o Curso de Mestrado em Memória Social e Bens 
Culturais; 
 

b) até 10 (dez) bolsas de estudos parciais, para o Curso de Doutorado em Memória Social e 
Bens Culturais;  
 

c) até 10 (dez) bolsas de estudos parciais, para o Curso de Mestrado em Saúde e 
Desenvolvimento Humano.  

 
1.3. As bolsas previstas neste edital correspondem ao percentual de 50% de descontos nos encargos 
educacionais, não cumulativos com demais descontos institucionais. 
 
1.4. As bolsas concedidas por este Edital correspondem a até 30 (trinta) parcelas no Mestrado, e até 
48 (quarenta e oito) parcelas no Doutorado. 
 
2 OBJETIVOS DA BOLSA 
2.1. As bolsas previstas neste Edital serão concedidos aos acadêmicos dos Cursos de Mestrado e 
Doutorado em Memória Social e Bens Culturais, que sejam ingressantes através do Processo Seletivo 
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previsto no Edital nº 053/2020, e acadêmicos ingressantes no Curso de Mestrado em Saúde e 
Desenvolvimento Humano através do Processo Seletivo previsto no Edital nº 054/2020, que se 
encontram em situação de vulnerabilidade social e que comprovem sua situação através de análise do 
perfil socioeconômico, preenchendo os critérios a seguir estabelecidos: 
 

a) possuir mais de 18 (dezoito) anos; 
b) estar devidamente matriculados no curso para o qual pretende a bolsa, estando em dia com 

os encargos educacionais contratados junto à Unilasalle; 
c) possuir renda bruta mensal familiar mensal per capita não exceda o valor de 3 (três) salários 

mínimos; 
d) não ser beneficiário bolsa integral na Universidade La Salle; 
e) não possuir Financiamento Estudantil de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais; 
f) não possuir descontos junto à Universidade La Salle, relacionados a Convenção Coletiva, 

Acordo Coletivo de Trabalho, Termo de Parceria, Convênios, Termo de Cooperação, ou outros 
instrumentos, devendo o acadêmico optar pelo benefício que melhor atenda às suas necessidades. 

 
Parágrafo Primeiro: Os comprovantes de renda do Candidato/Aluno e do grupo familiar com quem 
mantêm vínculo e dependência devem ser apresentados mesmo que a família more em outra 
localidade. 
 
Parágrafo Segundo: A bolsa será concedida para o Curso em que o Candidato estiver matriculado. 
 
3. DAS RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO 
3.1. O Candidato, no momento de sua inscrição, formaliza sua adesão e concordância às disposições 
constantes neste Edital, bem como manter vínculo acadêmico com a Unilasalle. 
 
Parágrafo Único. O acadêmico está ciente que, caso realize o trancamento ou cancelamento de sua 
matrícula na Unilasalle a bolsa não será reaproveitada para o semestre letivo seguinte.  
 
4.DA INSCRIÇÃO 
4.1. O estudante que deseja participar da presente seleção deverá realizar a inscrição online, até o dia 
18 de agosto de 2020; 
 
4.2. Preencher o Formulário online que será disponibilizado no momento da confirmação de inscrição, 
anexando os documentos necessários para a inscrição, até o dia 18 de agosto de 2020, a saber: 
 

a) Currículo Vitae; 
b) Documentos comprobatórios de renda. 

 
5. DA SELEÇÃO - ANÁLISE E SELEÇÃO 
5.1. O Processo Seletivo, a cargo da Comissão designada compreende: 
 

a) Análise e aprovação dos documentos de inscrição; 
b) Nota do processo seletivo do Edital nº 053/2020 ou 054/2020; 
c) Análise perfil socioeconômico. 
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5.2. A análise dos documentos será realizada pela Comissão Interna de Concessão de Bolsas 
Estudos, de acordo com a documentação exigida no anexo deste Edital;  
 
5.3. Na falta de documentos comprobatórios ou quando a documentação estiver incompleta, o 
processo de solicitação de Bolsa não será avaliado, sendo indeferido automaticamente. 
 
5.4. A documentação dos pré-selecionados com bolsa não será 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. 
 
5.5. 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. 
 
5.6. Entende-se por Renda Bruta: a soma de todo montante em dinheiro, sem descontos, que cada 
integrante da família ganha. Esses valores poderão 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. 
 
5.7. 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 3 (três) salários mínimos nacionais será desclassificada 
automaticamente. 
 
5.8. A ordem de classificação será de acordo com a nota do processo seletivo do Edital nº 053/2020 
ou 054/2020, de acordo com o processo de seleção em que o candidato participou. A classificação 
dar-se-á da nota a menor. 
 
5.9. Em caso de empate na média final, é tomada como critério de desempate a menor renda familiar 
para seleção do candidato. Persistindo o empate, será considerado como critério de desempate a 
maior idade entre os candidatos. 
 
6. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
6.1. O Processo de Seleção dos candidatos respeitará as seguintes datas: 
 

a) Abertura das Inscrições: 14 de agosto de 2020; 
b) Encerramento das Inscrições: 18 de agosto de 2020; 
c) Prazo final para entrega da comprovação da inscrição e documentos comprobatórios de 

renda: 18 de agosto de 2020; 
d) Prazo para divulgação dos resultados preliminares pela Unilasalle: 19 de agosto de 2020, 

através de publicação no site http://unilasalle.edu.br/canoas/ppg/msbc/; 
e) Prazo para a interposição de recursos: 20 de agosto de 2020, através da Secretaria de Pós-

graduação Stricto Sensu; 
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f) Prazo para divulgação do resultado final pela Unilasalle: 21 de agosto de 2020, através de 
publicação no site http://unilasalle.edu.br/canoas/ppg/msbc/; 

g) Implantação da bolsa: mensalidade com vencimento no mês de setembro de 2020.  
 
7. DA CONCESSÃO DA BOLSA 
7.1. A concessão da bolsa se efetivará mediante a assinatura de Termo de Concessão de Bolsa.  
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. Os alunos que possuem financiamentos estudantis ou bolsas de estudos, não serão 
contemplados com a bolsa estabelecida neste Edital. 
 
8.2. No caso de interrupção ou suspensão dos Contratos de Encargos Educacionais, bem como a 
ausência de matrícula em qualquer semestre, o Acadêmico beneficiário deixará de fazer jus ao 
desconto previsto neste Regulamento. 
 
8.3. A bolsa concedida por este Edital está condicionada ao pagamento de cada parcela/mensalidade 
até a data de vencimento e dentro das normas regimentais da Unilasalle. Caso seja realizado o 
pagamento da mensalidade após a data de vencimento, a bolsa concedida será automaticamente 
cancelada na mensalidade. 
 
8.4. Em caso de reprovação, o acadêmico beneficiário da bolsa prevista neste Edital não fará jus à 
bolsa para cursar a(s) disciplina(s) reprovada(s) reprovada(s). 
 
8.5. Para a implementação da bolsa, o candidato selecionado deverá assinar o Termo de 
Compromisso, declarando estar ciente e de acordo com os requisitos estabelecidos no Regimento do 
Curso, bem como as demais normativas institucionais para a concessão de bolsa. 
 
8.6. 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 Stricto Sensu ao qual está vinculado e das demais 
disposições institucionais referentes à formação superior, acarretará a revogação da bolsa. 
 
8.7. Fica o beneficiário ciente que, em caso de cancelamento, trancamento e/ou revogação da bolsa, 
serão cobrados, a título de ressarcimento, os valores já concedidos ao acadêmico, até a data de seu 
desligamento do curso/programa. O aluno terá o tempo de utilização do benefício para quitar o saldo 
estornado. 
 
8.8. Assim como, no caso de cancelamento/revogação da bolsa, a não conclusão do curso acarretará 
ao estudante a restituição da bolsa cedida, 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 protocolado no Atendimento 
Universidade La Salle. 
 
8.9. É vedada a substituição do beneficiário da bolsa prevista neste Edital. 
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9. DA VIGÊNCIA DESTE EDITAL 
 
9.1. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
10. DOS CASOS OMISSOS 
10.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da Unilasalle. 
 
 
 
 

Canoas, 07 de agosto de 2020. 
  
 

 
Prof. Dr. Cledes Antonio Casagrande, fsc 

Vice-reitor 
Universidade La Salle 
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ANEXO 

 
 DOCUMENTOS DO GRUPO FAMILIAR, INCLUINDO O ALUNO 

 
Os seguintes documentos são exigidos do aluno para fins de comprovação de situação de renda e de 
vulnerabilidade social:  
 
1. Documento de identificação de todos os integrantes do grupo familiar: RG e CPF para todos os 
integrantes do grupo familiar, maiores e menores de 18 anos (ou a carteira de motorista ou CTPS de 
todos os maiores de 18 anos). No caso de menor de 12 anos que não possui RG, apresentar a 
Certidão de Nascimento.   
 
2. Comprovantes da situação civil, quando um dos genitores (pais) não faz parte do grupo familiar: 
a) Viúvo: Certidão de Óbito do cônjuge. 
b) Separado: comprovante da separação judicial (averbação) ou, caso esteja em andamento, o 
processo. 
c) Não conviventes sem a separação formal (averbação): declaração de não convivência feita a 
próprio punho assinada com assinatura igual ao RG. 
d) Outro tipo de situação: fazer declaração de próprio punho que ateste a situação específica, com 
testemunha, e anexar junto cópia do RG, CPF e do endereço da testemunha.  
 
3. Comprovante de residência: (conta de luz, água, telefone, condomínio ou outro órgão atualizado);  
 
4. Imposto de Renda Pessoa Física: obrigatório para todos os membros do grupo familiar que 
declararem (declaração IRPF completa, acompanhada do recibo de entrega). Se isento de 
declaração, apresentar a cópia da situação por meio da consulta eletrônica, campo RESTITUIÇÃO 
DO IR no site da Receita Federal 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp).  
 
5. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (para pequenos ou microempresários, microempreendedores 
individuais ou qualquer tipo de pessoa jurídica): obrigatório para todos os membros do grupo familiar 
que declararem, além de Declaração de Comprovação de Rendimentos (DECORE) emitida por 
profissional de contabilidade com situação regular diante do Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC).  
 
6. Carteira de Trabalho (CTPS) original (obrigatório para todos os membros do grupo familiar maiores 
de 18 anos e para os menores de 18 anos quando aprendizes): 
a) Folha de rosto, dados pessoais, último contrato de trabalho e página seguinte em branco, últimas 
anotações gerais e página seguinte em branco. 
b) Caso não possua CTPS, providenciar a confecção ou o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados) emitido pelo Ministério do Trabalho. 
c) Em caso de Carteira de Trabalho perdida (mesmo com Boletim de Ocorrência) para maiores de 16 
anos e pessoas com renda informal ou autônomos: é obrigatório a apresentação do Extrato de 
Vínculos e Contribuições (CNIS), que poderá ser obtido em agências do INSS  
(https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/extrato-de-vinculos-e-contribuicoes-a-previdencia).  
 

https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/extrato-de-vinculos-e-contribuicoes-a-previdencia
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7. Comprovantes de renda: 
a) Assalariados: contracheques ou holerites dos três últimos meses ou, no caso de recebimento de 
comissão ou hora extra, os seis últimos contracheques.  
b) Desempregado recebendo seguro-desemprego: último extrato da parcela de seguro-desemprego, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal, além de rescisão contratual e comprovante do saque do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (http://trabalho.gov.br/trabalhador-
caged/declaracao-ja-entregue).  
c) Professor eventual: declaração original em papel timbrado da escola, assinado pelo Diretor, 
constando atividade exercida, início do exercício e a média mensal dos seis últimos rendimentos 
brutos.  
d) Funcionário público: comprovante de renda dos três últimos contracheques ou, no caso de 
comissão ou hora extra, os seis últimos contracheques. Página do Diário Oficial de exoneração de 
cargo público conforme Lei nº 8.112/90, quando for o caso.  
e) Desempregados ou trabalhadora do lar sem ter nenhum tipo de renda: declaração com assinatura 
igual ao RG e com assinatura de testemunha, informando não possuir renda. Declaração original.  
f) Proprietário individual ou sócio proprietário de empresa (Ltda., ME, SA, EPP, EIRELI): 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 nos resultados da empresa (o pró-labore não serve como 
comprovante de rendimentos da empresa). Entregar cópia do Contrato Social (primeira e a última 
alteração) e Demonstração do Resultado do Exercício. Os sócios, apresentar também o extrato de 
vínculos e contribuições (CNIS) que poderá ser obtido nas agências do INSS  
(https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/extrato-de-vinculos-e-contribuicoes-a-previdencia).  
g) No caso de pequeno ou microempresário: apresentar declaração do contador (original e assinada) 
inscrito no respectivo Conselho Regional de Contabilistas, com CRC ativo, endereçada à escola, bem 
como Requerimento de Empresário e Demonstração do Resultado do Exercício. O pró-labore não 
serve como comprovante de rendimentos da empresa. Caso a empresa não tenha movimentação, 
apresentar também o comprovante de inatividade expedido pela Receita Federal ou Estadual.  
h) Microempreendedor individual (MEI): Certificado de Condição de Microempreendedor Individual. 
Declaração Anual do Simples, guias de recolhimento ao INSS dos seis últimos meses, compatíveis 
com a renda declarada, extrato bancário dos três últimos meses. Relatório mensal da renda bruta 
(disponível no portal do Microempreendedor Individual: http://www.portaldoempreendedor.gov.br 
campo Declaração Anual de Faturamento). Caso seja optante pelo SIMEI, apresentar folha da 
consulta obtida por meio do site da Receita Federal 
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=22). O pró-labore não serve 
como comprovante de rendimentos da empresa.  
i) Profissional liberal (trabalhadores especializados que prestam serviços sem ser registrados por 
empresa empregadora — médicos, dentistas, advogados, contadores, psicólogos...): guias de 
recolhimento ao INSS dos seis últimos meses, compatíveis com a renda declarada. Declaração de 
Profissional Liberal / Autônomo. Extrato bancário com informações dos últimos noventa dias (pode ser 
de caixa eletrônico ou da internet). Extrato de Vínculos e Contribuições (CNIS), que pode ser obtido 
nas agências do INSS (ou https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/extrato-de-vinculos-e-
contribuicoes-a-previdencia).  
j) Taxistas ou motoristas de UBER: declaração emitida pelo órgão de regulamentação no município 
para fins de comprovação de renda mensal do interessado, referente aos três últimos meses 
(declaração original) e extratos bancários dos últimos seis meses. No caso de UBER, apresentar a 

http://trabalho.gov.br/trabalhador-caged/declaracao-ja-entregue
http://trabalho.gov.br/trabalhador-caged/declaracao-ja-entregue
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declaração emitida via aplicativo no qual está vinculado, demonstrando a remuneração dos três 
últimos meses (declaração original).  
k) Trabalhador terceirizado (aquele que exerce atividades temporárias por períodos inferiores a 
três/seis meses, como serviços de limpeza, portaria, vigilância, telecomunicações, etc.): apresentar 
recibos dos três últimos meses ou, no caso de período de trabalho superior a três meses, os seis 
últimos recibos. Extrato de Vínculos e Contribuições (CNIS) que poderá ser obtido nas agências do 
INSS (ou https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/extrato-de-vinculos-e-contribuicoes-a-previdencia).  
l) Trabalhador informal ou eventual (pessoas que prestam serviços sem nenhum vínculo, não tem 
carteira profissional registrada e não respondem a nenhum órgão, como diaristas, manicures, 
carregadores, etc.): apresentar declaração original com assinatura de testemunha.  
m) Estagiário ou menor aprendiz: contrato ou termo de compromisso de estágio em vigência, 
indicando o valor recebido e os três últimos comprovantes de pagamento.  
n) Aposentado ou pensionista ou beneficiário de auxílio-doença do INSS: extrato de pagamento, 
constando o valor bruto do benefício. Pode ser obtido no endereço eletrônico 
https://www.inss.gov.br/tag/cnis. Também se pode comparecer na agência do INSS, portando RG e 
CPF originais, e solicitar comprovante atestando a existência ou não de benefícios. Mesmo que não 
haja benefício, o documento é obrigatório.  
o) Trabalhador cooperado (profissionais associados a uma cooperativa de trabalho, que prestam 
serviços a terceiros por seu intermédio): contrato de cooperação ou declaração original em papel 
timbrado da cooperativa, assinada pelo responsável legal, constando atividade desenvolvida e média 
de rendimento bruto dos últimos três meses, com carimbo do CNPJ da cooperativa.  
p) Trabalhador rural ou agricultor: declaração original de renda emitida por sindicato rural, informando 
identificação do proprietário (nome, RG, CPF e endereço), identificação da propriedade (área e 
endereço completo), como utiliza a terra (o que produz), rendimentos mensais dos últimos doze 
meses, notas fiscais de vendas dos últimos seis meses e cópia do Bloco de Produtor Rural contendo o 
faturamento do exercício base, Imposto de Renda Pessoa Jurídica completo (acompanhado do recibo 
de entrega), e página da cota única ou do parcelamento do último ITR (Imposto Territorial Rural).  
q) Pensão alimentícia: comprovante da decisão judicial, acordo homologado judicialmente e os três 
últimos comprovantes pagos. Nos casos em que o acordo é verbal, apresentar declaração com as 
devidas assinaturas (iguais ao RG), e comprovante de endereço dos respectivos genitores e de 
pagamento.  
r) Rendimentos de aluguel ou de arrendamento de bens móveis ou imóveis: contrato e os últimos três 
comprovantes de recebimentos.  
s) Proprietário individual ou sócio, pequeno ou microempresário, microempreendedor individual com 
empresa Encerrada/Baixada: comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido no site: 
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp 

 
 

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp

