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PORTARIA 124/2021        

Constitui Comissão Interna de Bolsa Social (CIBS) para análise dos 

processos de bolsas assistenciais (renovação e concessão de novas bolsas 

ou bolsas remanescentes) para ano letivo de 2022. 

O Vice-reitor da Universidade La Salle, no uso das suas atribuições e considerando os termos da 

Lei 12.101/09 e a necessidade de constituição de comissão interna para acompanhamento e 

validação dos processos de bolsas assistenciais (renovação das bolsas sociais vigentes, concessão 

de novas bolsas assistenciais e/ou bolsas assistenciais remanescentes) para o ano de 2022, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir Comissão Interna de Bolsa Social (CIBS), que terá como função estabelecer, 

acompanhar e validar o (s) processo (s) de bolsas assistenciais vigentes para o ano de 2022. 

Art. 2º - Informar que a Comissão Interna de Bolsa Social (CIBS) fica constituída pelos 

colaboradores abaixo relacionados: 

Nome CPF 
Cargo na Unidade 

Educativa 
Função na CIBS 

Vitor Augusto Costa Benites 001.943.140-65 
Pró-reitor de 

Administração 
Coordenador 

Denir Machado 054.619.588 -18 Diretor Administrativo 
Responsável pela 

Guarda dos Processos 

Adriana Lhul Dacol 651.933.500-20 
Controller 

Administrativa 
Secretário I 

Marcelo Pereira de Fraga 764.406.050-20 Analista Financeiro Secretário II 

Tatiane Silveira Zambonin 758.780.890-68 Controller Acadêmica Secretário III 

Art. 3º - Definir que a referida Comissão Interna de Bolsa Social (CIBS) terá como atribuições: 

I. Indicar o responsável pela guarda do processo de bolsa assistencial, uso e tratamento dos 

seus dados, bem como dos procedimentos de veiculação de informação, considerando a Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD), em vigor; 

II. Estabelecer e acompanhar o cronograma informado no edital de bolsas assistenciais 

vigentes, referente à abertura e fechamento de processos, e zelar pelo seu cumprimento; 

III. Instituir número de inscrições que serão analisados em cada processo de bolsa assistencial; 
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IV. Observar e conferir os procedimentos e documentação exigida, descritos no edital de bolsas 

assistenciais, zelando o instituído pela Direção de Gestão da mantenedora; 

V. Emitir a ata da sessão de avaliação dos alunos/candidatos contemplados e encaminhar aos 

setores da mantida envolvidos no processo de bolsa assistencial; 

VI. Preservar a transparência, evitando interferências de quaisquer origens; 

VII. Verificar se os alunos/candidatos pré-selecionados estão inadimplentes junto à unidade 

educativa ou não cumpriram acordo firmado e, em caso positivo, indefere o processo de bolsa 

assistencial; 

VIII. Verificar se os alunos considerados prioritários e pré-selecionados estão inscritos no 

CadÚnico, conforme art. 10º - Parágrafo Único da PN 15/17-MEC; 

IX. Emitir os Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

X. Emitir o Termo de Concessão de Benefício 2022, quando a unidade educativa ofertar 

benefício complementar; 

XI. Apurar, a qualquer momento, mesmo após concessão das bolsas assistenciais, quaisquer 

indícios de irregularidades no processo; 

XII. Avaliar os casos omissos, mudanças de perfil socioeconômico e de percentual de bolsa 

assistencial durante ou após a concessão da bolsa assistencial, e emitir parecer da CIBS, 

validando ou invalidando o caso e dar o encaminhamento necessário; 

XIII. Encaminhar à mantenedora, até o dia 30 de março, os documentos do processo de concessão 

e de renovação de bolsa assistencial, e até o dia 15 de agosto, os documentos do processo 

de bolsa assistencial remanescente, se houver. Os documentos devem estar no formato PDF, 

devidamente datados, assinados e carimbados, devem ser enviados por e-mail ou 

compartilhados via Google Drive com o setor de Assistência Social da mantenedora. Os 

documentos a que se referem este inciso são os seguintes: 

a) Portaria de Nomeação da CBIS; 

b) Edital de bolsa assistencial; 

c) Ata da CBIS referente à validação dos processos de bolsa assistencial, com a relação dos 

bolsistas contemplados com bolsas assistenciais para o ano de 2022, e percentuais de 

gratuidade concedidos (100% ou 50%); 

d) Relação dos bolsistas que efetuaram a matrícula (ativos), com os devidos percentuais 

concedidos. 
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e) Print screen da tela para comprovar a publicação do edital junto aos órgãos públicos; 

Art. 4º -  revogar a Portaria no 024, de 10 de fevereiro de 2021. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, sendo revogadas todas as disposições em 

contrário e possui validade até 31 de dezembro de 2022. 

 

 

Canoas-RS, 06 de outubro de 2021 

 

                                                       Prof. Dr. Cledes Antonio Casagrande, fsc 

                                                                                Vice-reitor 

 


