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EDITAL DE RENOVAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO 2018 

Dispõe sobre a Renovação de Bolsa de Estudos Integral ou Parcial aos alunos do Colégio Nossa 

Senhora de Lourdes. 

A Diretora-Presidente da Associação Cultural Educativa e de Assistência Social faz saber por 

meio do presente Edital, que: 

 O Processo de Renovação da Gratuidade Escolar para os alunos matriculados no Colégio 

Nossa Senhora de Lourdes ocorrerá no período de 04 a 26 de setembro de 2017. 

Assim, a Diretora-Presidente da Associação Cultural Educativa e de Assistência Social para o 

ano letivo de 2018, passa a expor: 

1.   DA RENOVAÇÃO DA GRATUIDADE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018: 

1.1. Período, local e Horário: 

• O processo de RECADASTRAMENTO dos alunos bolsistas para o ano letivo de 2018 estará 

aberto a partir de 04 de setembro de 2017 no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, Avenida Rio Doce, 

nº 2815 – Ilha dos Araújos - GV, exclusivamente no setor de Serviço Social, às segundas-feiras e 

terças-feiras, das 14h às 17h. 

 

1.2. Procedimento para Renovação da Gratuidade Escolar: 
 

• O responsável receberá correspondência que deverá preencher, juntar a documentação 
discriminada no item 2.1 e comparecer à entrevista agendada com a Assistente Social, que avaliará a 
necessidade do (a) candidato (a) prosseguir no Programa de Gratuidade Escolar.  

 

2. DOCUMENTAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE GRATUIDADE:      

      2.1. Documentos necessários para a avaliação socioeconômica familiar: 

Conforme Lei 12.101/09, Lei nº 12.868/2013, regulamentada pelo Decreto 8.242/2014, e a 

Portaria Normativa do MEC Nº 15/2017. 

� Carta de próprio punho à Direção do Colégio, solicitando a bolsa de estudo e explicando o seu 

motivo; 

 

� Cópia da Carteira de Identidade e C.P.F. dos pais e/ou responsáveis; 

 
� Cópia da Certidão de Nascimento do (a) aluno (a) e dos filhos declarados;  

 



� Cópia do comprovante de renda: contracheque, espelho aposentadoria, pensão, pró-labore, 

aluguel de imóveis; 

 

� Cópia da Carteira de trabalho, em caso de desempregados ou do lar; (documento obrigatório para 

todos os membros do grupo maiores de idade); 

 

� Trabalhador Autônomo, Declaração de Renda explicando a situação de trabalho e quanto ganha, 

em média e cópia da Carteira de Trabalho (último emprego); (Reconhecida em Cartório) 

 

� Cópia do comprovante de residência, em caso de aluguel ou financiamento apresentar o 

comprovante de pagamento; 

 

� Cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física: Declaração completa, contendo todas as 

folhas, (documento obrigatório para todos os membros do grupo maiores de idade).  

 

� Cópia dos comprovantes das despesas declaradas atualizadas (água, condomínio, luz, telefone, 

plano de saúde, outros.); 

 

� Em caso de pessoas do grupo familiar com necessidades especiais ou em caso de doenças crônicas, 
apresentar laudo médico, contendo a identificação da doença e a situação atual. 

 
3.  REGULAMENTO: 

1. O presente regulamento destina-se a normatizar  e estabelecer critérios para a renovação de Bolsa 

integral e parcial disponibilizada pelo Colégio Nossa Senhora de Lourdes, através do Programa de 

Gratuidade Educacional para o Ano Letivo de 2018. A gratuidade é efetuada de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo Programa, tendo como parâmetro a legislação vigente considerando a 

Lei nº 12.101 de 27 de Novembro de 2009, Lei nº 12.868 de 15 de Outubro de 2013 

regulamentadas pelo Decreto 8.242 de 23 de Maio de 2014, e a Portaria Normativa do MEC Nº      

15 de 11 de agosto de 2017, no que couber, e demais legislações pertinentes, bem como Lei nº 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

2. Os critérios de Renovação devem ser apurados através da análise da situação socioeconômica do 

aluno e de sua família, efetuada pelo Serviço Social e deferida por um membro da Comissão 

avaliadora. 

3. A Gratuidade Escolar é válida somente para o ano letivo, vedada à renovação automática, uma vez 

que a situação socioeconômica pode sofrer alterações, portanto a cada ano deve o responsável 

pelo aluno solicitar a renovação da bolsa escolar; 

4. Será levado em consideração, dentre os critérios estabelecidos, para a renovação da bolsa escolar, 

os alunos que residirem próximo ao Colégio. 

5. A renovação ou não da Gratuidade Escolar e seu percentual dependerão, exclusivamente, da 

apresentação de todos os documentos solicitados e da análise que fará o Assistente Social, 

juntamente com o deferimento da Direção. 

6. O Colégio Nossa Senhora de Lourdes se reserva o direito de aplicar condições estabelecidas, 

modificá-las ou revogá-las a qualquer momento, quando julgar conveniente ou ocorrendo alteração 

na Legislação vigente que regulamenta a renovação da Gratuidade Escolar previsto no presente 

regulamento. 

7. As Bolsas integrais serão concedidas a alunos cuja renda familiar mensal per capita não exceda o 

valor de 1 ½ (um e meio) salário mínimo ou parciais cuja renda familiar mensal per capita não 

exceda o valor de 03 (três) salários mínimos, de acordo com a exigência da Lei vigente. 

8. Serão aceitos apenas os processos, cujo formulário esteja devidamente preenchido e assinado pelo 

requerente e com toda documentação anexa, conforme orientações e normas estabelecidas.  



9. O formulário socioeconômico deve ser integralmente preenchido, assinado e devolvido juntamente 

com a documentação comprobatória exigida, no local e prazo nele previstos em envelope lacrado 

com a identificação do aluno e a série, de forma legível, do lado de fora do envelope.  

10. Os casos que gerarem dúvidas serão apreciados pela comissão avaliadora. Constituída pela Direção 

da escola, Assistente Social, um membro da Equipe pedagógica e um do setor financeiro. 

11.  A bolsa de estudo concedida é intransferível e tem validade de um ano, somente sendo assegurada 

para o ano letivo seguinte, mediante o cumprimento das exigências legais e os critérios 

estabelecidos pelo Colégio. 

12. Para fins de participação neste Edital só terão validade as solicitações de benefício Escolar que 

cumprirem os prazos, e critérios nele estipulado. 

4. CANCELAMENTO: 

• A bolsa de estudo poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de constatação de falsidade da 

informação prestada pelo bolsista ou por seu responsável, ou de inidoneidade de documento 

apresentado;  

• Não cabe ao solicitante recorrer sobre a decisão da comissão; 

 

5. RESULTADO: 

• No processo de assegurar os benefícios disponibilizados pela instituição, os responsáveis efetivam a 

matrícula na escola firmando um contrato de doze meses com a referida instituição. Este podendo 

ser renovado anualmente se persistir a necessidade socioeconômica familiar. 

  

Governador Valadares, 15 de agosto de 2017. 

DIREÇÃO / SERVIÇO SOCIAL 


