
REGULAMENTO 

Programa de BOLSA 2022 – FUNCESI 

Graduação na FUNCESI 

1) DAS DEFINIÇÕES 

a) CURSOS ABRANGIDOS: ADMINISTRAÇÃO, DIREITO, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA ofertados pela Fundação Comunitária de 

Ensino Superior de Itabira - FUNCESI.  

b) A QUEM SE DESTINA: novos alunos, considerados aqueles que não se encontravam 

matriculados na Funcesi para cursar o 2º semestre de 2021 e que atendam aos 

critérios previsto neste regulamento.  

c) CONDIÇÃO DE DESCONTO: percentual de desconto previsto para cada modalidade de 

ingresso de acordo com os critérios previstos neste regulamento. 

d) OBJETIVO: O presente regulamento tem como objetivo estabelecer critérios e 

padronizar as normas, condições, prazos e obrigações a serem observados para a 

concessão e manutenção de descontos nas matrículas e/ou mensalidades, conforme 

requisitos previstos neste regulamento, exclusivamente para os novos alunos 

ingressantes no 1º (primeiro) semestre de 2022, para os cursos abrangidos por este 

regulamento. 

 

2) CONDIÇÃO PARA VALIDADE DA BOLSA:  

a) Estão excluídos deste Regulamento alunos ingressantes em 1º semestre de 2022 que 

não se encaixem em alguma das modalidades previstas neste regulamento.  

b) Será considerado efetivo o ingresso do aluno/candidato somente mediante a validação 

da aprovação/nota pela FUNCESI, conforme informado em edital disponível em 

vestibular.funcesi.br.  

c) Para concorrer às bolsas ofertadas neste programa, o candidato deverá efetivar a 

matrícula para o 1º semestre de 2022, na forma prevista no edital de matrícula. 

d) As bolsas previstas neste regulamento se limitam as seguintes patamares e requisitos: 

i) Ingresso via Prova On Line – o candidato deverá realizar a prova dentro do 

período de 1º de outubro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, com os seguintes 

descontos proporcionais à nota da prova: 

(1) 100 pontos – 50% de desconto sobre o valor da matrícula 1º semestre de 

2022; 

(2) 80 a 99 pontos - 30% de desconto sobre o valor da matrícula 1º semestre de 

2022; 

(3) 60 a 79 pontos - 20% de desconto sobre o valor da matrícula 1º semestre de 

2022 

ii) Ingresso via Histórico Escolar – o candidato deverá apresentar média de notas das 

disciplinas, ao longo de todo o Ensino Fundamental e Médio, em, no mínimo, 60%. 

Na presente forma, apenas haverá a forma simplificada de ingresso, com matrícula 

realizada na forma e preços gerais; 

iii)  Ingresso via Aulão Preparatório do Enem – o candidato que comparecer aos 

Aulões Preparatório do Enem, terá o seguinte desconto: 

(1) Simples presença - 50% de desconto sobre o valor da matrícula 1º semestre de 

2022; 



(2) Sorteio entre os presentes - 50% de desconto sobre o valor da matrícula e 

todas as mensalidades do 1º semestre de 2022; 

iv) Ingresso via Black Friday – o candidato que efetivar a matrícula no dia 26 de 

novembro de 2021 terá o desconto de 80% sobre o valor da matrícula 1º semestre 

de 2022. O pagamento da matrícula deverá ser realizado até 30 de novembro de 

2021; 

v) Ingresso via Prova Presencial I – o candidato que realizar a prova de vestibular 

presencial no dia 04 de dezembro de 2021 terá o seguinte desconto: 

(1) Primeiro colocado geral – o candidato que obtiver a melhor nota geral (de 

todos os cursos) terá o direito ao desconto de 80% sobre a matrícula e 

mensalidades de todo o curso pretendido. O valor base será o da mensalidade 

sem o desconto para a nova matriz curricular e não incidirá sobre as disciplinas 

cursadas como dependência; 

(2) Participante da prova – o candidato que realizar a prova terá 50% de desconto 

sobre o valor da matrícula 1º semestre de 2022, desde que efetive a matrícula 

até o dia 17/12/2021; 

vi) Ingresso via Bolsa Nota Enem – o candidato que se inscrever com a Nota do Enem 

(anos 2016 a 2021) entre os dias 09 e 28 de fevereiro de 2022: 

(1) Primeiro colocado geral – o candidato que apresentar a maior nota*, 

concorrerá a 01 Bolsa de Estudos de 50% em todo o curso. *Ver regulamento à 

parte. 

vii) Ingresso via transferência – o candidato que ingressar via transferência de outra 

IES, terá os seguintes descontos: 

(1) Transferência individual – o candidato que vier individualmente para a Funcesi 

terá direito a 80% de desconto sobre o valor da matrícula 1º semestre de 2022 

e a 15% sobre o valor das mensalidades do 1º semestre de 2022; 

(2) Transferência em grupo – o candidato que vier em grupo terá o seguinte 

desconto: 

(a) Grupo de 5 alunos – cada integrante do grupo terá direito a 80% de 

desconto sobre o valor da matrícula 1º semestre de 2022 e a 30% sobre o 

valor das mensalidades do 1º semestre de 2022 

(b) Grupo de 10 alunos – cada integrante do grupo terá direito a 80% de 

desconto sobre o valor da matrícula 1º semestre de 2022 e a 50% sobre o 

valor das mensalidades do 1º semestre de 2022 

viii)  Ingresso via Retorno – O ex-aluno da Funcesi que efetivar a matrícula para o 1º 

semestre de 2022 com o objetivo de terminar o curso paralisado terá direito a 

100% de desconto sobre o valor da matrícula 1º semestre de 2022. 

ix)  Ingresso via Obtenção de Novo Título – O candidato, já concluinte de curso 

superior em qualquer IES e que desejar ingressar em outro curso da Funcesi terá o 

direito a 80% de desconto sobre o valor da matrícula 1º semestre de 2022 e a 30% 

sobre o valor das mensalidades do 1º semestre de 2022 

 

e) Para casos previstos neste regulamento e que houver competição entre os candidatos, 

para simples critério de desempate, terá prioridade o aluno que tiver concluído o 

Ensino Médio em escola pública ou em escola particular na condição de bolsista 

integral, persistindo o empate, a prioridade será ao mais novo.  

f) As bolsas são limitadas à capacidade de alunos da sala.  

 



3) DA CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS/BOLSAS 

a) As bolsas previstas neste Regulamento NÃO SERÃO CUMULATIVAS entre si ou com 

algum outro a que o candidato terá direito, especialmente aos seguintes:  

i) 01.BOLSA SAAE/MG  

ii) 02.BOLSA SINPRO  

iii) 03.PROUNI 

iv) 04.FIES / PFIES 

v) 05.CREDI FUNCESI 

vi) 06. OUTRAS BOLSAS  

b) As bolsas previstas neste regulamento e extensivas a semestralidades seguintes ao 1º 

semestre de 2022 terão a renovação automática a partir da matrícula, desde que 

respeitado o prazo previsto no calendário acadêmico e cumpridas todas as demais 

condições preestabelecidas neste Regulamento e no contrato de prestação de serviços 

educacionais assinado pelo aluno.  

 

4) AS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA BOLSA 

 

a) O desconto previsto neste Regulamento estará condicionado ao pagamento das 

parcelas em dia. Caso o aluno apresente débitos na conclusão do semestre letivo, a 

eventual renovação da bolsa ficará condicionada a quitação integral dos débitos do 

semestre cursado, não havendo possibilidade de negociação. 

 

b) O desconto previsto neste Regulamento será cancelado em caso de:  

i) Desistência/cancelamento do curso;  

ii) Mudança de Curso;  

iii) Mudança de Instituição de Ensino; 

iv) Reprovação por falta de assiduidade, em qualquer disciplina;  

v) Trancamento do curso.  

vi) Não alcançar aproveitamento acadêmico mínimo em cada disciplina de 75%. 

5) DISPOSIÇÕES GERAIS:  

a) A decisão pela concessão ou não das bolsas será de competência exclusiva da FUNCESI.  

b) A bolsa será de uso pessoal, intransferível e só poderá ser usufruída na forma e 

condições previstas neste Regulamento. É vedada a permuta do valor do desconto por 

dinheiro.  

c) Serão automaticamente eliminados os novos alunos ingressantes que não cumprirem 

os requisitos e condições para a concessão do Desconto previsto neste Regulamento, 

bem como não observarem os requisitos legais para o ingresso nos cursos de 

graduação previstos legalmente. 

d) As condições, prazos e percentuais previstos neste Regulamento entrarão em vigor a 

partir da sua veiculação e as concessões e manutenção do desconto a partir desta data 

deverão obedecer às regras nele previstas, excluindo-se as regras, condições e 

percentuais anteriores eventualmente existentes. 

e) A FUNCESI se reserva no direito de revisar ou cancelar este Regulamento sempre que 

houver impossibilidade na sua execução ou inviabilidade financeira de cursos e/ou nos 

casos de não formação de turmas dos cursos supracitados. 

f) Não incidirão os percentuais de desconto previstos neste Regulamento sobre serviços 

especiais de segunda oportunidade de provas ou exames, provas alternativas ou 

especiais, transporte, trabalhos de campo, passeios e atividades extracurriculares, 



recreativas e culturais, exames especiais, dependências, disciplinas isoladas, dilatações 

de integralização de curso, declarações diversas e segunda via de diploma e demais 

documentos, bem como serviços opcionais e de uso facultativo para o aluno, serviço 

de cópias, material didático de uso individual e obrigatório, taxas e/ou multa de 

biblioteca, protocolos diversos, entre outros, que poderão ser objeto de ajuste e 

cobrança à parte. Os valores e demais parâmetros desses serviços estarão disponíveis 

para consulta nos respectivos setores da FUNCESI.  

g) Os descontos previstos neste regulamento são destinados exclusivamente aos novos 

alunos ingressantes nas condições aqui estabelecidas, uma vez aprovados e validados 

pela Unidade de Ensino, que manifestarem interesse em ingressar nos cursos de 

graduação ofertados pela FUNCESI, respeitando as condições deste Regulamento 

assim como a disponibilidade de vagas para o curso escolhido.  

h) Caso o aluno já tenha efetuado o pagamento da matrícula para o 1º semestre de 2022 

antes do resultado das Bolsas Promocionais e tiver sido contemplado, o eventual valor 

a maior será utilizado como crédito na mensalidade imediatamente subsequente, 

respeitando os prazos da FUNCESI para esse procedimento. No caso dos alunos 

novatos que efetuaram matrícula para o 1º semestre de 2022, utilizando o 

CREDIFUNCESI, será feito o cancelamento do contrato e migração para a bolsa. 

Eventual omissão do presente regulamento deverá ser resolvida pelo Presidente da 

Funcesi, cuja decisão valerá como regra a ser seguida no caso concreto em questão e 

nos demais. 

 

Itabira, 01 de outubro de 2021. 

 

 

 

Jorge Martins Borges 

Presidente 


