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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSAS 

DE ESTUDOS DO IES - ATLETA 

 

Fixa normas para oferta de bolsas de estudos para estudantes 

de baixa renda, para o Ensino Médio do Instituto Educacional 

SOMA - IES. 

 

Capítulo I - Disposições Preliminares 

Art. 1º - O Instituto Educacional Soma – IES, oferece Bolsas de Estudos, para o Ensino Médio, para estudantes de 

baixa renda. 

§ 1º - As bolsas de estudos serão disponibilizadas para ingressantes a partir do ano letivo de 2021. 

§ 2º - As bolsas de estudos serão parciais de 50% (cinquenta por cento) de isenção do pagamento das mensalidades 

para os candidatos beneficiados. 

§ 3º - Será ofertada a seguinte quantidade de bolsas: 1º Ano Ensino Médio: 01 (uma) vaga; 2º Ano Ensino Médio: 

01 (uma) vaga; 3º Ano do Ensino Médio: 01 (uma) vaga. 

 

Capítulo II - Dos Requisitos de Acesso ao Programa 

Art. 2º - Para concorrer às bolsas de estudos, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) Ter condição de baixa renda e autodeclarar, por escrito, esta condição no ato da matrícula. 

 

b) A renda familiar deve ser de até dois salários mínimos e meio (R$ 2.385,00) per capta. 

 

§ 1º - A documentação apresentada será criteriosamente analisada, levando em consideração a condição 

socioeconômica do grupo familiar, o aproveitamento acadêmico e a disponibilidade de bolsas para o período. 

 

Capítulo III - Da Inscrição 

Art. 3º - A inscrição deverá ser feita on-line no período de até 10 de janeiro de 2021. 

Art. 4º - O preenchimento do formulário via link https://forms.gle/RHQbxUKLj2QVmD2G8 e a entrega dos 

documentos no atendimento escolar (in loco) são procedimentos obrigatórios, e a veracidade das informações 

apresentadas é de inteira responsabilidade do requerente, sem prejuízo das demais implicações legais. 

Art. 5º - Não será aceita nenhuma complementação das informações apresentadas na ficha, depois de entregue, e nem 

tampouco documentos físicos. Será automaticamente indeferido o pedido que apresentar informações ou 

documentações incompletas, ilegíveis, inidôneas, inverídicas ou fraudulentas. 

 

Capítulo IV  - Da Seleção dos Bolsistas 

Art. 6º - A seleção dos candidatos à Bolsa de Estudo de que trata este regulamento é processada a partir da análise da 

documentação apresentada. 

https://forms.gle/RHQbxUKLj2QVmD2G8
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§ 1º - Os pais e/ou responsáveis deverão entregar a seguinte documentação para análise: 

I – Holerite 

II- RG e CPF 

III- Comprovante de endereço 

IV- Histórico escolar do aluno 

V – Declaração de imposto de renda 

§ 2º - Os responsáveis pelos alunos devem entregar os documentos atualizados de todos os integrantes do grupo 

familiar (membros familiares que residam na mesma moradia que o aluno) e no caso de pais divorciados 

apresentarem também o holerite do pai/mãe que não reside com o discente 

§ 3º - Os responsáveis pelos estudantes devem comparecer na escola de posse dos documentos que comprovem as 

informações prestadas na ficha de inscrição, para certificação da veracidade das informações prestadas. 

§ 4º - O candidato, quando convocado, que não comparecer na data e horário agendados para entrevista, terá o seu 

pedido de bolsa indeferido automaticamente, exceto se ocorrer falecimento ou doença comprovada no grupo familiar 

e desde que haja prazo e possibilidade de agendamento de nova entrevista. 

§ 5º - A instituição fará a análise dos processos de concessão de bolsas de estudos e a seleção dos candidatos, 

observando os critérios definidos neste regulamento. 

Capítulo V  - Da Análise 

Art. 7° - A análise será feita com base na documentação apresentada: 

I - Renda bruta familiar. 

II - Situação de moradia. 

III – Histórico Escolar. 

IV - Existência de outro membro do grupo familiar fazendo curso regular em escola paga educação básica e/ou de 

ensino superior. 

V - Número de componentes do grupo familiar. 

VI – Declaração escolar emitida pela atual escola, comprovando a participação do aluno em atividades esportivas e 

campeonatos.  

Art. 8º - Segunda parte da análise: 

I - Observar o Imposto de Renda da Família, caso possuam reservas patrimoniais e financeiras não será atendido. 

II - Observar o Rendimento Acadêmico (notas/faltas/comportamento). 

III - Constatando-se omissão de informações a bolsa não será concedida. 

IV - Na falta de documentação o caso não será analisado. 

V – As entrevistas serão feitas no período de 18/01/2021 a 22/01/2021. 

 

Capítulo VI - Da Desclassificação 

Art. 9º - Serão desclassificados os candidatos cujos responsáveis não comprovaram as informações prestadas na ficha 

de inscrição, no prazo estabelecido. 
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Capítulo VII - Da Concessão 

Art. 10º - A concessão das bolsas estudos será para todo o Ensino Médio. 

Art. 11º - A Bolsa só será efetivada mediante a assinatura do contrato entre o responsável financeiro e o 

representante legal da Escola. 

Art. 12º - Não há inscrição, concessão ou reavaliação de percentual de bolsa de estudo durante o ano letivo, ou seja, 

fora do período de inscrições previamente comunicado. 

Capítulo VIII - Da Matrícula 

Art. 13º - O período de matrícula será informado posteriormente aos candidatos aprovados. 

Art. 14º - Os candidatos às bolsas de estudo deverão apresentar, originais e cópias, da seguinte documentação: 

a) Certidão de Nascimento; 

b) Cédula de Identidade; (aluno e responsável financeiro) 

c) Cadastro de Pessoa Física – CPF; (aluno e responsável financeiro) 

d) Uma foto 3x4 recente; 

e) Declaração de transferência ou histórico escolar da escola de origem; (original) 

f) Comprovante de residência recente com CEP; 

Capítulo IX - Do Indeferimento e dos Recursos 

Art. 15º - Cabe à instituição, indeferir os pedidos dos candidatos que não se enquadrarem nas condições previstas 

neste regulamento. 

Capítulo X  - Da Validade, Renovação e Encerramento das Bolsas de Estudos 

Seção I – Da Validade 

Art. 16º - As Bolsas de Estudo concedidas terão sua validade vinculada ao período de estudos do Ensino Médio. 

Seção II – Da Renovação da bolsa de estudo 

Art. 17º - A renovação das Bolsas de Estudo estará condicionada à: 

I- Desempenho curricular satisfatório; 

II- Frequência mínima de 75%(setenta e cinco por cento); 

III - Não ser advertido ou suspenso devido à indisciplina ou por desrespeito às normas constantes do Regimento 

Escolar. 

IV – Estar adimplente com as mensalidades no caso de bolsa 50%. 

Seção III – Da extinção da bolsa 

Art. 18º - A bolsa de estudos será extinta nas seguintes situações: 

I - Se o aluno não realizar sua matrícula nos períodos estabelecidos no Calendário Escolar; 

II – Se os responsáveis solicitarem transferência ou cancelamento da matrícula; 

III - Se o aluno for reprovado por nota ou falta; 

IV – Se for declarado, em qualquer documento, falsidade ou adulteração; 

V – Se o aluno não cumprir com todas as atividades curriculares propostas pela escola; 
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VI – Se o aluno ausentar-se das aulas e das atividades educacionais previstas no Planejamento Escolar do ano letivo 

em curso, sem justificativa; 

VII – Pelo descumprimento às normas constantes do Regimento Escolar; 

VIII - Evidenciar, objetivamente, seus bens, recursos e meios, situação econômico-financeira contrária à carência 

alegada; 

IX - Usar de má fé para a obtenção do benefício; o mesmo será cancelado e a cobrança das mensalidades será 

imediata e retroativa; 

Capítulo X - Disposições Gerais 

Art. 19º - A bolsa de estudo não cobre: 

I. Despesas com deslocamentos do bolsista para a Escola e/ou atividades pedagógicas e atividades complementares; 

II. Quaisquer gastos com material didático; 

III. Despesas com alimentação do bolsista; 

IV. Gastos com material de uso pessoal do bolsista. 

 

Art. 20º - Os pais e/ou responsáveis pelo aluno declarará, sob as penas da lei, que são verdadeiras as informações e 

fatos por ele declarados, bem como são idôneos os documentos que os comprovam, sujeitando-se, na hipótese de 

apuração de falsidade, à exclusão do processo de seleção de bolsas de estudo ou ao imediato cancelamento da bolsa 

de estudo, caso venha a ser contemplado. 

 

Art. 21º - A simples inscrição do candidato para participação no processo seletivo do Programa de Bolsas de Estudo 

implica conhecimento e aceitação às normas estabelecidas neste Regulamento.  

 

Art. 22º - Após a efetivação da matrícula, os pais e/ou responsáveis pelos bolsistas contemplados deverão assinar 

Termo de Compromisso e Responsabilidade com o IES que descreve e firma os critérios de acesso e permanência do 

aluno no Programa de Bolsas de Estudo.  

 

Sandra Maria Veloso Carrijo Marques 

Direção Geral 


