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EDITAL DO PROGRAMA DE BOLSA RESTITUIVEL - PROER - ANO LETIVO 2017. 

A Comissao de Classificagao de Beneficiarios - CCB/FD, designada pela Portaria 
GFD n° 218, de 7 de abril de 2017, torna publico o presente Edital para concessao de 
BOLSA DE ESTUDO RESTITUIVEL aos alunos matriculados no Curso de 
Bacharelado em Direito ministrado pela Faculdade de Direito de Sao Bernardo do 
Campo, que sera regido pela Resolugdo GFD n° 107 de 1° setembro de 2017, e 

demais normas constantes neste instrumento convocatério. 

1. DO BENEFICIO 
  

1.1. Serao disponibilizadas 180 (cento e oitenta) parcelas da anuidade escolar 

relativas ao exercicio financeiro de 2017. 

1:2. Terao direito ao beneficio alunos matriculados no corrente ano letivo nas 

quartas ou quintas séries do Curso de Bacharelado em Direito ministrado por esta 
Autarquia. 

1.3. Aos bolsistas contemplados serao concedidas bolsas de estudo mediante 
percentual de redugao a ser aplicado nas parcelas da anuidade escolar referentes aos 
meses de janeiro a dezembro, da seguinte forma: 

1.3.1. do 1° ao 30° classificado — bolsa de 50% (cinquenta por cento). 

1.4. O beneficio concedido nao abrange anuidades relativas a dependéncias, 
adapta¢6es e demais valores cobrados pela Faculdade, inscritos ou nao em divida 
ativa. 

1.5. As bolsas de que tratam este Programa nao poderao ser acumuladas com 
outras concedidas pela Faculdade. 

1.5.1. Na fase de implanta¢gao do beneficio, caso a Secao de Finan¢as constate que o 
aluno contemplado é beneficiario de outra bolsa de estudo concedida 
orgamentariamente pela Faculdade ou por forga do Convénio Administrativo 
“Programa Santander Universidades de Bolsas de Educac&o”, comunicara o fato a 

CCB/FD, que intimara o interessado a fim de que opte pelo Programa que pretende 

manter. 

1.5.2. Nos termos do subitem anterior, a op¢ao feita pelo aluno implicara em renuncia 
aos direitos pecuniarios relativos ao beneficio recusado. 

1.5.3. Se o aluno contemplado renunciar as bolsas concedidas pelo PROER, as 
parcelas a que teria direito serao ofertadas ao préximo candidato classificado, 

conforme critérios dispostos no subitem 6.3.
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2, CONDIGOES DE PARTICIPAGAO 
  

2.1. Poderao participar do PROER alunos da Faculdade de Direito de Sao Bernardo 

do Campo: 

a) regularmente matriculados nas quartas ou quintas séries do curso de 
Bacharelado em Direito em 2017; 

b) com Renda Familiar Mensal Final igual ou superior a R$ 498,00 (quatrocentos 
e noventa e oito reais) e igual ou inferior a R$ 2.068,50 (dois mil e sessenta e oito 
reais e cinquenta centavos) (valor per capita); 

  

C) que requererem a inscri¢ao no Programa no prazo estabelecido no cronograma 
(Anexo |) deste Edital; 

d) que apresentarem a Comissao de Classificaga€o de Beneficiarios a 
documentac¢ao obrigatdria exigida neste edital. 

2.2. E vedada a participagao de alunos: 

a) que tenham obtido a redugao da anuidade escolar por aproveitamento de 
disciplinas; 

‘'b) que somente cursem disciplinas em regime de adaptacao ou dependéncia; 

c) matriculados na 5* série apenas com pendéncias de componentes curriculares 
obrigatérios do Curso de Graduagao em Direito; 

d) beneficiarios de outro programa de bolsa de estudo ou auxilio financeiro concedido 
para custeio de despesas educacionais, mantido pela Faculdade ou outras Instituigdes 

privadas ou publicas. 

3. DAS INSCRICGOES 
  

3.1. As inscrig6es serao recebidas na Segao de Financas da Faculdade, no prazo 
estabelecido no cronograma (Anexo |) deste Edital, das 8h30 as 11h30, das 13h30 as 
16h30 e das 19h30 as 21h30. 

4. DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE SITUAGAO SOCIOECONOMICA 
  

Por favor, leia com atengao: DOCUMENTOS DE APRESENTACAO OBRIGATORIA 
— O desatendimento implicara em n desclassificagao no PROER. Diividas? Entre 

em contato através do proer@direitosbc.br. 

    

  

4.1. Os documentos requeridos por este Edital deverao ser entregues no local 
indicado no item 3, em 1 (um) envelope lacrado designado por “PROGRAMA DE 
BOLSA RESTITUIVEL — PROER — ANO LETIVO 2017”.
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4.1.1. Cada envelope devera mencionar em seu exterior, além da designacao acima: 

a) nome completo do aluno participante; 
b) numero de matricula e série do aluno participante; 

c) e-mail e numero de telefone para contato. 

4.2. Dentro do envelope entregue deverao conter os seguintes documentos: 

4.2.1. RESUMO DA SITUAGAO SOCIOECONOMICA 

4.2.1.1. Formulario Socioecondémico, conforme modelo (Anexo II), preenchido, datado 
e assinado pelo aluno. 

4.2.2. PARA IDENTIFICACAO DO GRUPO FAMILIAR 

4.2.2.1. Entende-se como grupo familiar a unidade composta por uma ou mais 
pessoas (incluindo o aluno) que contribuam para o rendimento ou tenham suas 
despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo 

domicilio. 

Para identificagao dos membros do grupo familiar, deverao ser apresentados UM 
DOS seguintes documentos do aluno Ede todos os membros do grupo familiar 

(inclusive para menores de 18 anos): 

a) Carteira de Identidade fornecida pelos érgaos de seguranca publica das Unidades 
da Federagao OU Certidao de Nascimento, quando se tratar de crianga de ate 5 

(cinco) anos de idade; 

b) Carteira Nacional de Habilitagao, novo modelo, desde que esteja dentro do prazo de 

validade; OU 

c) Carteira Funcional emitida por repartigGes publicas ou por orgaos de classe dos 
profissionais liberais, desde que tenha fé publica reconhecida por Decreto; OU 

d) Identidade Militar, expedida pelas Forgas Armadas ou forcas auxiliares para seus 
membros ou dependentes; OU 

e) Registro Nacional de Estrangeiros — RNE, quando for o caso; OU 

f) Passaporte emitido no Brasil; OU 

g) CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social. 

4.2.2.2. PARA COMPROVAGAO DO ENDEREGO RESIDENCIAL DO GRUPO 
FAMILIAR apresentar UM dos seguintes documentos, emitido em nome de um dos 
componentes do grupo, expedido ou com vigéncia em 2017: 

  

Le
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a) Contas de agua, gas, energia elétrica ou telefone (fixo ou mével); OU 

b) Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietario do imovel reconhecida em 
cartorio, acompanhado de um dos comprovantes de conta de agua, gas, energia 
elétrica ou telefone em nome do proprietario do imével; OU 

c) Declaragaéo do proprietario do imdvel confirmando a residéncia, com firma 
reconhecida em cartorio, acompanhada de um dos comprovantes de conta de agua, 
gas, energia elétrica ou telefone em nome do proprietario do imével; OU 

d) Demonstrativo ou comunicado do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou da 
Receita Federal do Brasil - RFB; OU 

e) Boleto bancario de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saude, de 
condominio ou de financiamento habitacional; OU 
f) Fatura de cartao de crédito; OU 

g) Extrato ou demonstrativo bancario de outras contas corrente ou poupan¢a; OU 

h) Extrato ou demonstrativo bancario de empreéstimo ou aplica¢cao financeira; OU 

i) Extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS; OU 

j) Guia ou carné do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ou do Imposto sobre a 
Propriedade de Veiculos Automotores - IPVA. 

4.2.3. PARA ANALISE DA SITUAGAO ECONOMICA DO GRUPO FAMILIAR 

4.2.3.1. Documento de inscrigaéo no Cadastro de Pessoa Fisica do Ministério da 
Fazenda — CPF/MF do aluno e de todos os componentes do grupo familiar maiores de 

dezoito anos. 

4.2.3.2. CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de todos os componentes 
do grupo familiar (inclusive desempregados, estagiarios, funcionarios publicos 
estatutarios, trabalhadores informais etc.) maiores de 16 (dezesseis) anos e menores 
de 70 (setenta) anos, inclusive do candidato (paginas sequenciais: da identificagcao de 
seu portador — foto e qualificacdo, do Ultimo registro (quando houver) e folha 
subsequente em branco, a fim de comprovar que o registro apresentado e o ultimo 
registro da CTPS). 

4.2.3.3. PARA COMPROVAGAO DE RENDIMENTOS, apresentar PELO MENOS UM 
dos tipos de documentos listados abaixo, de acordo com a atividade exercida. 

Quando exigida documentagao referente a mais de um més, sera considerada a renda 
obtida por média simples, sem prejuizo dos calculos a que se refere o subitem 6.3. 
Devem apresentar comprovante de rendimento todos os membros do grupo familiar 

que contribuem para a renda mensal indicada no Formulario Socioeconémico (Anexo 
Il) deste Edital: 
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a) ASSALARIADOS 

a.1) Trés ultimos contracheques, no caso de renda fixa; OU 

a.2) Seis ultimos contracheques, quando houver pagamento de comissao; OU 

a.3) Seis ultimos contracheques, no caso de pagamento de hora extra; OU 

a.4) CTPS registrada e atualizada ou carné do INSS com recolhimento em dia, no 

caso de empregada doméstica; OU 

a.5) Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos seis ultimos 

meses; OU 

a.6) Extratos bancarios dos Ultimos trés meses, pelo menos, que evidenciem de forma 

inequivoca os rendimentos recebidos e declarados, no caso de profissionais nao 

liberais que trabalhem sem registro em carteira. 

b) ESTAGIARIOS 

b.1) Contrato de Estagio com indicagao do valor da bolsa auxilio; OU 

b..2) Trés ultimos comprovantes de recebimento de bolsa auxilio. 

c) ATIVIDADE RURAL 

c.1) Quaisquer declaragées tributarias referentes a pessoas juridicas vinculadas ao 
estudante ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso; OU 

c.2) Extratos bancarios dos ultimos trés meses, pelo menos, da pessoa fisica e das 
pessoas juridicas vinculadas, que possibilitem a aferiga4o dos rendimentos mensais 

recebidos e declarados pelo aluno; OU 

c.3) Notas fiscais de vendas dos ultimos seis meses. 

d) APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

d.1) Trés Ultimos comprovantes de recebimento de aposentadoria ou pensao; OU 

d.2) Declaragao de IRPF acompanhada do recibo de entrega a Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificagao de restituigao, se for o caso; OU 

d.3) Extrato de pagamento dos ultimos trés meses.
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e) AUTONOMOS 

e.1) Declaragao de IRPF acompanhada do recibo de entrega a Receita Federal do 
Brasil e da _ respectiva notificagao de restituigado, se for o caso; OU 

e.2) Quaisquer declaragées tributarias referentes a pessoas juridicas vinculadas ao 
estudante ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso; OU 
e.3) Guias de recolhimento ao INSS dos trés ultimos meses, compativeis com a renda 
declarada; OU 

e.4) Extratos bancarios dos ultimos trés meses, pelo menos, compativeis com a renda 
declarada. 

f) PROFISSIONAIS LIBERAIS 

f.1) Declaragaéo de IRPF acompanhada do recibo de entrega a Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificagao de restituigao, se for o caso; OU 

f.2) Quaisquer declaragoes tributarias referentes a pessoas juridicas vinculadas ao 
estudante ou membros de seu grupo familiar, quando for o caso; OU 

f.3) Guias de recolhimento ao INSS dos trés ultimos meses, compativeis com a renda 
declarada; OU 

f.4) Extratos bancarios dos ultimos trés meses, pelo menos, compativeis com a renda 
declarada. 

g) SOCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS 

g.1) Trés ultimos contracheques de remuneracao mensal; OU 

g.2) Declaragao de IRPF acompanhada do recibo de entrega a Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificagao de restituigao, se for o caso; OU 

g.3) Declaragao de Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ; OU 

g.4) Quaisquer declarag6es tributarias referentes a pessoas juridicas vinculadas ao 
estudante ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso; OU 

g5) Extratos bancarios dos ultimos trés meses, pelo menos, da pessoa fisica e das 
pessoas juridicas vinculadas, compativeis com a renda declarada. 

h) RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MOVEIS E 
IMOVEIS 
h.1) Declaragao de Imposto de Renda Pessoa Fisica — IRPF acompanhada do recibo 
de entrega a Receita Federal do Brasil e da respectiva notificagao de restituigao, 

quando for o caso; OU 

h.2) Extratos bancarios dos ultimos trés meses, pelo menos, compativeis com a renda 

declarada; OU
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h.3) Contrato de locagao ou arrendamento devidamente registrado em cartorio 
acompanhado dos trés ultimos comprovantes de recebimento. 

i) PENSAO ALIMENTICIA RECEBIDA 

i.1) Sentenga judicial em que conste o direito ao recebimento de pensao alimenticia 
em favor do aluno ou qualquer dos membros que compdem o grupo familiar OU UM 
DOS documentos comprobatorios de efetivo recebimento da mesma, sendo aceitos, 

para tanto: 

i.1.1) Trés ultimos extratos bancarios do titular da conta bancaria na qual ocorrem os 

depositos e que evidenciem que os valores foram depositados em favor do 
alimentando: 

i.1.2) Trés ultimos recibos de pagamento, assinados por pessoa indicada na sentenga 
judicial, com firma reconhecida. 

j) OUTROS COMPROVANTES DE RENDIMENTO 

j.1) A Comissao podera aceitar outros documentos comprobatorios se o rendimento 
declarado nao puder ser comprovado através da documentagao anteriormente 
especificada e desde que o documento apresentado seja verossimil; 
j.2) ATENCAO: DEVERAO SER INFORMADOS TODOS OS RENDIMENTOS 
RECEBIDOS PELO ALUNO OU GRUPO FAMILIAR, INCLUSIVE AUXILIOS 
FINANCEIROS REGULARMENTE OFERTADOS POR GENITORES, FAMILIARES 
OU TERCEIROS QUE NAO RESIDAM COM O DISCENTE E DEMAIS VERBAS. 

4.2.3.4. PARA COMPROVAGAO NEGATIVA DE RENDIMENTOS do aluno, de um ou 
mais membros do grupo familiar, o candidato devera apresentar a Declaragao 

Negativa de Rendimentos, preenchida conforme modelo (Anexo Ill) deste Edital, 
datada e assinada por ele e pelo(s) membro(s) maior(es) de dezoito anos que nao 
possuam rendimentos de qualquer espécie, indicado(s) no Formulario 
Socioeconémico (Anexo II) deste Edital. 

DOCUMENTOS DE APRESENTAGAO FACULTATIVA — A AUSENCIA IMPLICARA 
EM DESCONSIDERAGAO DA CONDICAO DIFERENCIADA A QUE SE REFEREM. 

4.2.3.5. Para obter pontuacao por condigdes socioeconémicas diferenciadas ou para 
comprovacaéo de pensao alimenticia paga, apresentar os documentos abaixo listados, 
conforme a situagao que se pretenda comprovar., 
a) Declaragao publica ou particular, com firma reconhecida, ou outro comprovante 
idéneo, aceito pela CCB/FD mediante analise, comprovando moradia em habitagao 
coletiva gratuita utilizada pelo grupo familiar, quando for 0 caso; 
b) Contrato e ultimo comprovante de pagamento de imével residencial financiado e 
utilizado como moradia do grupo familiar, quando for o caso;
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c) Contrato e ultimo comprovante de pagamento de imdovel residencial locado e 

utilizado como moradia do grupo familiar, quando for o caso; 

d) Declaragao publica ou particular, com firma reconhecida, ou outro comprovante 
iddneo, aceito pela CCB/FD mediante analise, comprovando moradia em habitagcao 
coletiva nao gratuita utilizado como moradia pelo grupo familiar, quando for o caso; 

e) Declaragao publica ou particular, com firma reconhecida, ou outro comprovante 
idéneo, aceito pela CCB/FD mediante analise, comprovando moradia em area de 
ocupacao irregular, area de manancial e outras moradias em situacao de 

vulnerabilidade social utilizada pelo grupo familiar, quando for o caso; 

f) Relatorio médico recente (com data nao anterior ha 6 meses), indicando o C.I.D. 
(Cédigo Internacional de Doenga), caso um ou mais membros do grupo familiar, 
incluindo o aluno, seja portador de qualquer uma das doengas ou afeccdes 
relacionadas na Portaria Interministerial MPAS/MS n° 2.998, de 23 de agosto de 2001 
(Anexo IV) deste Edital; 

g) Declaragao expedida por Instituigao de Ensino Superior nao gratuita que comprove 
matricula ativa de um ou mais membros do grupo familiar na condigao de pagante, 
exceto o aluno requerente; 

h) Histérico escolar ou outro documento que comprove que o aluno cursou, no minimo, 
duas séries do ensino médio em escola publica. 

i) Sentenga judicial em que conste a determinagaéo de pagamento de pensao 
alimenticia em vigéncia E UM DOS documentos comprobatérios de efetivo pagamento 
da mesma, sendo aceitos, para tanto: 

i.1) Trés ultimos contracheques, no caso de renda fixa, nos quais constem 
expressamente o desconto a titulo de pensao alimenticia; OU 

i.2) Seis ultimos contracheques, quando houver pagamento de comissao, nos quais 
constem expressamente o desconto a titulo de pensao alimenticia; OU 

i.3) Seis ultimos contracheques, nos quais constem expressamente o desconto a titulo 
de pensao alimenticia, no caso de pagamento de hora extra; OU 

i.4) Trés ultimos comprovantes de deposito bancario que evidenciem que os valores 

foram depositados em favor do alimentando; 

a 

i.5) Trés ultimos recibos de pagamento, assinados por pessoa indicada na sentenca 
judicial, com firma reconhecida. 

j) O valor a que se refere a alinea “i” deste subitem, a ser deduzido da RFMPC, sera 
obtido através da média simples obtida pelas pensées alimenticias pagas. 

4.2.4. DISPOSIGOES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAGAO
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4.2.4.1. Os documentos poderao ser apresentados em original, cépias autenticadas 
por cartorio competente ou cépias simples, desde que legiveis, sem rasuras e borrées; 

4.2.4.2. Os documentos exigidos por este Edital nado poderao ser substituidos por 

quaisquer outros, tais como protocolos e requerimentos de certidées; 

4.2.4.3. Qs documentos entregues nao serao devolvidos, cabendo ao aluno 
providenciar as respectivas copias. 

5. DO ALUNO INDICADO PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 
  

5.1. Fica assegurada a participagao facultativa de um representante discente indicado 
pelo Centro Académico XX de Agosto da Faculdade para acompanhamento dos 
trabalhos de selecao de beneficiarios; 

5.1.1. Nao sera aceita a indicagao de aluno requerente do beneficio em 2017. 

5.2. Compete ao aluno indicado auxiliar a Comissao de Classificagao de Beneficiarios 

durante a apuracao das condicdes socioeconémicas dos alunos, especialmente para: 

a) verificar se as exigéncias previstas nas normas regulamentadoras e neste 
instrumento convocatorio foram atendidas pelo aluno requerente; 

b) apurar, através dos meios legalmente admitidos, a veracidade das informagoes 
prestadas. 

5.3. Se nao houver aluno indicado, suas atribuigdes serao transferidas a Comissao de 

Classificagao de Beneficiarios. 

6. DO PROCEDIMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO 
  

6.1. Até a data designada no cronograma (Anexo |) e horario indicado no subitem 3.1 
deste Edital, os alunos interessados em participar do PROER deverao entregar o 

envelope a que se refere o subitem 4.1., contendo os documentos indicados no item 4 

do instrumento convocatorio. 

6.2. ANALISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE SITUAGAO 
SOCIOECONOMICA 

6.2.1. O contetdo dos envelopes recebidos »sera apreciado pela CCB/FD que 
declarara os participantes “classificados” ou “desclassificados’; 

6.2.2. O aluno sera desclassificado quando: 

a) nao atender as condigées de participagao previstas no item 2 deste Edital; 

b) prestar informagées ou apresentar documentos inequivocamente falsos; 

9
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c) omitir informagées ou documentos que interfiram na situagao socioeconémica do 

grupo familiar, desde que apurados em diligéncia pela CCB/FD ou pelas Comissées 

de Classe e forem comprovados documentalmente. 

6.2.3. Da decisao de desclassificagao cabe, no prazo de 3 (trés) dias, contados da 
publicagao da decisao: 

a) recurso; ou 

b) complementacao da documentac¢ao faltante, quando o motivo da desclassificagao 
se der pelo subitem 6.2.2., alinea “a”, combinado com desatendimento ao subitem 2.1, 
alinea “d” deste Edital; 

6.2.4. O recurso sera analisado pela CCB/FD que podera rever sua decisao ou 
encaminhar 0 processo a Secretaria Geral da Faculdade para analise e superior 
decisao; 

6.2.5. A CCB/FD podera diligenciar a fim de comprovar a veracidade das informacées 
e e da documentac¢ao apresentadas pelos candidatos, podendo, inclusive, exigir outros 
documentos e realizar visitas domiciliares; 

6.2.6. A documentagao a que se refere o subitem 4.2.3.5. 6 classificatéria, nao sendo, 
portanto, eliminatoria. 

6.3. DA APURACAO DA RENDA FAMILIAR MENSAL FINAL DOS ALUNOS 
CLASSIFICADOS 

6.3.1. Havendo cumprido as exigéncias deste Edital, a classificagao do candidato se 
dara em rigorosa ordem crescente de Renda Familiar Mensal Final (RFMF); 

6.3.2. Apura-se a Renda Familiar Mensal Final através das seguintes formulas: 

  

  

RFMF = RFMPC x TM x IC x DG x ESx EP, onde: 

RFMF: Renda Familiar Mensal Final 

RFMPC: Renda Familiar Mensal “Per capita” 

TM: Tipo de Moradia (propria quitada ou tedida = 1; habitacdo coletiva gratuita = 0,9; 

propria financiada = 0,8; locada ou habitagdo coletiva ndo gratuita = 0,7; ocupacdo irregular, area de 

manancial e outras moradias em situacAo de vulnerabilidade social = 0,6); 

IC: Ingressante na Faculdade através de processo seletivo vestibular mediante utilizagao 

de sistema de cotas (se nado ingresso = 1, se ingresso = 0,8). 
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DG: Doenca grave comprovada em membro do grupo familiar, conforme rol constante 

no edital de processo seletivo (nado existente = 1; se existente em qualquer membro do grupo familiar = 

0.8): 

ES: Existéncia de outro(s) membro(s) do grupo familiar, além do candidato, estudante 

de ensino superior em nivel de graduagdo em estabelecimento nao gratuito e sem beneficio de bolsa de 

estudo ou outro auxilio financeiro (nao existente = 1; existente = 0,9); 

EP: Egresso de escola publica, para alunos que tenham cursado ao menos duas das trés 
séries do ensino médio na rede publica. (Se egresso de estabelecimento de ensino médio integrante da 
rede particular = 1; se egresso da rede ptiblica = 0,9). 

A Renda Familiar Mensal Per capita sera calculada através da seguinte formula: 

RFMPC = RFM — PO - IR- PA, onde: 
  

NPGF 

RFMPC = Renda Familiar Mensal Per capita. 

RFM = Renda Familiar Mensal. 

PO = Previdéncia Oficial. 

IR = Imposto de Renda. 

PA = Pensao Alimenticia Paga. 
NPGF = Numero de Pessoas do Grupo Familiar. 

  

6.3.4. Havendo empate, sera classificado o candidato matriculado na série mais 
avancada; persistindo o empate, sera utilizado o critério etario, classificando o 

candidato com idade mais avancada. 

7.4. DA DISTRIBUIGAO DAS BOLSAS DE ESTUDO 

7.4.1. As 180 (cento e oitenta) parcelas da anuidade destinadas a concessao de bolsa 
restituivel de estudos serao atribuidas aos candidatos classificados pela Comissao de 
Classificagao de Beneficiarios — CCB/FD, até o limite de vagas disponiveis e 

obedecida a ordem estabelecida no subitem 1.3 deste Edital. 

7.4.2. A CCB/FD publicara lista contendo a relagao provisoria de alunos contemplados 
no Programa, identificados apenas por seu numero de matricula e respectivas 

parcelas concedidas e o Processo Administrativo correspondente. 

7.4.3. Da relagdo proviséria de alunos contemplados cabera recurso no prazo de 3 
(trés) dias Uteis, o qual sera recebido pela CCB/FD somente se versar sobre erro na 
aferigao da Renda Familiar Mensal Final do recorrente. 

7.4.4. Analisados os recursos, sera divulgada a relagao definitiva de classificados, que 
sera submetida a homologa¢ao do Senhor Diretor. 
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7.4.5. Com a homologagao, a Segao de Finangas (SFD-102) convocara os alunos 
classificados, em ordem de classificagao, para assinatura de Termo de Adesao ao 

Programa. 

§ 1°. O Termo de Adesao devera ser assinado pelo aluno, juntamente com fiador, que 
assumira solidariamente com o discente a responsabilidade pela restituigao dos 
valores relativos ao beneficio concedido. 

§ 2°. Serao aceitos como fiadores pessoas maiores e capazes, nos termos da 

legislagao civil, independentemente do grau de parentesco que porventura possuam 
com o aluno beneficiario do PROER. 

7.4.6. A manutengao da bolsa de estudo fica condicionada ao pagamento da parcela 

da anuidade escolar até a sua data de vencimento, sendo que, o inadimplemento 
implicara no restabelecimento do valor original da parcela inadimplida, acrescida dos 
encargos contratuais e demais encargos legalmente previstos. 

7.4.7. A Bolsa de Estudo Restituivel € valida para o exercicio financeiro a que se 
refere, gerando direito a renovagao desde que haja disponibilidade orgamentaria para 
tanto. 

7.4.8. A concessao do PROER nao gera direito a restituiga€o de parcelas 
eventualmente pagas pelo beneficiario, porém, retroagira para abranger parcelas da 

anuidade escolar inadimplidas, vencidas em data anterior a homologagao do 
Programa, desde que relativas ao corrente exercicio financeiro. 

8. DO CANCELAMENTO 
  

8.1. As bolsas de estudo poderao ser canceladas observando-se o disposto no artigo 
8° da Resolugao GFD n° 107 de 1° setembro de 2017. 

9. DAS SANCGOES 
  

9.1. Sem prejuizo de providéncias regimentais ou judiciais cabiveis, o aluno 
beneficiado no PROER ficara obrigado ao pagamento das parcelas da anuidade 
escolar das quais foi desonerado se, apos apuragao em processo proprio, restar 
comprovada falsidade ou omissao de informacées prestadas pelo Bolsista durante o 
processo seletivo do Programa de Bolsa Restituivel, no ato de assinatura do Termo de 
Adesao ao PROER ou durante a vigéncia do beneficio. 

10. DA RESTITUICAO DE VALORES RECEBIDQS 
  

10.1. O valor dos descontos concedidos através do PROER deverao ser restituidos a 
Faculdade pelo beneficiario apos o decurso de 24 (vinte e quatro) meses 
subsequentes a data de: 

a) conclusao do curso pelo bolsista, ou;
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b) cancelamento do vinculo do aluno com a Institui¢ao; 

10.1.1. Para inicio da contagem do prazo a que se refere o subitem 10.1 considera-se 
o evento que ocorrer primeiro. 
10.2. O valor recebido a titulo de Bolsa Restituivel sera atualizado através da 
aplicagao de corregao monetaria e juros remuneratorios, utilizando-se como indexador 
© mesmo indice adotado para correg¢ao dos créditos oriundos de divida ativa nao 
tributaria arrecadados pela Autarquia na data de apuracao dos calculos. 

10.3. O valor atualizado da Bolsa Restituivel sera atualizado em parcelas equivalentes 
a 50% (cinquenta por cento) do valor da parcela de anuidade do Curso de 

Bacharelado em Direito, em vigor a época do parcelamento, com vencimento todo dia 
30 (trinta) de cada més. 

11. DISPOSICGOES FINAIS 
  

11.1. Os comunicados e publicagdes do Programa de Bolsa Restituivel - PROER — 
Ano Letivo 2017, serao disponibilizados no site institucional da Faculdade — 
www.direitosbc.br, cabendo ao aluno acompanhar todas as fases e informacdes 
relativas ao Programa. 
  

11.2. Duvidas deverao ser encaminhadas ao endereco eletrénico proer@direitosbc. br. 
  

11.3. Casos omissos serao resolvidos pela Comissao de Classificagao de 
Beneficiarios, “ad referendum” do Diretor. 

CCB/FD, 06 de outubro de 2017. 

LAURA V GARCIA 
Presidente 

—


