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ADITIVO Nº 17/2022 
AO EDITAL Nº 064/2022  

RENOVAÇÃO DE BOLSAS ASSISTENCIAIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA O SEGUNDO 
SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2022 

Em conformidade com a Lei Complementar 187/2021, regulamentadas pela Portaria Normativa 
15/2017 - MEC. 

 
1. A Sociedade Porvir Científico, para o cumprimento dos seus objetivos filantrópicos estatutários, por meio 
de sua mantida Universidade La Salle, inscrita no CNPJ 92.741.990/0040- 43, torna público este Aditivo ao 
Edital nº 064/2022, visando à prorrogação das datas para renovação das bolsas sociais (parciais de 50% 
ou integrais) a alunos matriculados no primeiro semestre letivo de 2022, aplicáveis sobre o valor da 
semestralidade escolar para o segundo semestre letivo de 2022, conforme novo Cronograma abaixo 
exposto: 
 
1.1 NOVO CRONOGRAMA AO EDITAL Nº 064/2022 DE RENOVAÇÃO DE BOLSAS ASSISTENCIAIS PARA 
O 2º (SEGUNDO) SEMESTRE DO ANO DE 2022 - EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

Etapas do Processo de 
Renovação de Bolsa Social 

Período 

Análises do perfil socioeconômico, e entrevistas e visitas domiciliares se necessário 21 a 30/06/2022 

Validação da Comissão Interna de Bolsa Social (CIBS) 21 a 30/06/2022 

Resultado dos aprovados à renovação da bolsa social será por e-mail 
bolsasocial2022@unilasalle.edu.br e através do site da Instituição 
https://www.unilasalle.edu.br/canoas/mais/bolsa-social-2022.  

01/07/2022 

Renovação da bolsa: assinatura do termo aditivo educacional 01 a 04/07/2022 

Rematrículas - poderão ser efetuadas a partir desta data conforme aprovação 05/07/2022 

 
 
2. Em relação às novas datas, fica prorrogado o prazo estipulado no Anexo II, do Edital nº 064/2022, para 
as análises do perfil sócio econômico, entrevistas e visitas domiciliares e a validação da comissão Interna 
de Bolsa Social (CIBS), que ocorrerão até dia 30 de junho de 2022. 
 
3. A divulgação do resultado dos aprovados à renovação da bolsa, ocorrerá no dia 01 de julho de 2022, 
até às 20 horas, será pelo e-mail bolsasocial2022@unilasalle.edu.br, e publicada através do site da 
instituição https://www.unilasalle.edu.br/canoas/mais/bolsa-social-2022  
 

4. A assinatura do termo aditivo educacional para Renovação da bolsa, ocorrerá do dia 01 ao dia 04 de 
julho de 2022, até às 20h  

 
5. Fica estipulado por esse Aditivo, que após a aprovação da Renovação das Bolsas Assistenciais, as 
rematrículas poderão ser efetuadas a partir do dia 05 de julho de 2022. 
 
6. Fica estabelecido que as demais previsões contidas no Edital nº 032/2022, que não foram objeto de 
alteração por este Aditivo, permanecem inalteradas. 

mailto:bolsasocial2021@unilasalle.edu.br
https://www.unilasalle.edu.br/canoas/mais/bolsa-social-2022
mailto:bolsasocial2021@unilasalle.edu.br
https://www.unilasalle.edu.br/canoas/mais/bolsa-social-2022


 

Av. Victor Barreto, 2288 - 92010-000 - Canoas/RS - CNPJ 92.741.990/0040-43 - Fone: (51) 3476.8500 - Fax: (51) 3472.3511 - www.unilasalle.edu.br 

 
7. Este Aditivo entra em vigor imediatamente após sua publicação, revogando eventuais disposições em 
sentido contrário. 
 
8. Casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da Unilasalle, em conformidade com as disposições legais. 
 

Canoas, 28 de junho de 2022. 
 
 
  

 
 Prof. Dr. Paulo Fossatti 

Reitor da Universidade La Salle 


