
FAQ                      
Concessão de Gratuidade 

Como concorrer à uma Bolsa de Estudo Filantrópica na Faculdade Santa Marcelina, FASM? 

 A FASM, Faculdade Santa Marcelina, concede Bolsa de Estudo por meio do Programa 

Universidade para Todos – PROUNI, para o ano de 2018. 

Quais os requisitos para participação no Processo Seletivo do PROUNI? 

 Para pleitear uma bolsa, seja parcial de 50% ou integral, o candidato deve participar do 

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, na edição do ano anterior ao processo seletivo do 

PROUNI, e obter a nota mínima estabelecida pelo MEC, que é de 450 pontos de média e 

mais que zero na redação. Precisa comprovar renda familiar de até três salários mínimos 

por pessoa, no caso das bolsas parciais, e renda familiar de até um salário mínimo e meio 

para bolsas de 100%. 

Também deve preencher a uma das condições a seguir: 

 Ter estudado o ensino médio completo em escola pública ou em escola particular na 

condição de bolsista integral; 

 Ter estudado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em escola 

particular como bolsista integral; 

 Ser professor em exercício da rede pública de ensino básico, incluído no quadro 

permanente da instituição e que esteja concorrendo a uma vaga em curso de licenciatura, 

normal superior ou pedagogia. Não há necessidade de comprovação de renda. 

 Ser pessoa com deficiência. 

Como realizar a inscrição para o PROUNI (Programa Universidade para Todos) na 
Faculdade Santa Marcelina? 

 A inscrição para participação no processo seletivo para concessão de gratuidade 

educacional, via Programa Universidade para Todos – PROUNI, serão efetuadas exclusiva 

e obrigatoriamente pela internet, conforme Edital da Faculdade Santa Marcelina para o 

processo seletivo do PROUNI.  

 Endereço eletrônico do Sistema de Concessão de Gratuidade Educacional da Associação 

Santa Marcelina: http://filantropia.santamarcelina.edu.br/. 

http://filantropia.santamarcelina.edu.br/


Como inserir a documentação para requerimento da Bolsa de Estudo? 

 
 
 
 

 

A documentação deverá ser digitalizada em formato PDF e, consequentemente, anexada 

no Sistema de Concessão de Gratuidade em seu respectivo campo, conforme exemplo 

abaixo:  

 

Quando a documentação estiver anexada em campo não correspondente ao documento 

especificado, não será considerada para critérios de análise. 

Após solicitar a bolsa via Sistema de Concessão de Gratuidade Educacional, qual o próximo 
passo? 

 O (A) candidato (a) que tiver sua inscrição confirmada pelo sistema, deverá comparecer a 

unidade selecionada para a entrega de cópia simples da documentação utilizada, bem como 

da Declaração do Requerente (modelo disponibilizado no Portal da Faculdade Santa 

Marcelina e no Sistema de Concessão de Gratuidade Educacional), que deverá ser entregue 

assinada e com reconhecimento de firma, em até 1 (um) dia útil após a confirmação. 

O requerimento de Bolsa de Estudo somente será analisado após a entrega da 

documentação na Unidade e conferência prévia do responsável pelo recebimento dos 

documentos. 

Qual a documentação pertinente para solicitação da bolsa do PROUNI? 

 Os (As) candidatos (as) inscritos no processo de concessão de gratuidade educacional e seus 

familiares deverão comprovar o perfil socioeconômico mediante apresentação dos 

documentos listados no Edital da Faculdade Santa Marcelina para o processo seletivo do 

PROUNI, vigente no período, que tem por base os termos dispostos na Portaria Normativa 

do MEC nº1, de 02 de janeiro de 2015. Abaixo estão listados itens dos documentos 

necessários:  

 CPF – Cadastro de Pessoa Física do Candidato e dos Membros do Grupo familiar 

declarado, maiores e menores de idade (adultos e crianças); 

 Documentos de Identificação do Candidato e dos Membros do Grupo familiar; 

 Comprovantes de Residência; 



 Comprovantes de Rendimentos; 

 Comprovante de Separação, Divórcio ou óbito dos pais, quando for o caso; 

 Comprovante de Pagamento de Pensão Alimentícia, quando for o caso; 

 Comprovantes do Ensino Médio; 

 Comprovante de Professor de Educação Básica, quando for o caso; 

 Comprovante de Deficiência, quando for o caso; 

 Comprovante de Despesas do Grupo familiar; 

 Comprovante de Bens e Valores do Grupo Familiar.    

Quais os critérios de análise para concessão da gratuidade? 

 Para concessão da gratuidade, os candidatos (as) deverão seguir os critérios do Edital da 

Faculdade Santa Marcelina para o processo seletivo do PROUNI, juntamente com a 

documentação pertinente ao candidato (a) e aos integrantes do grupo familiar.  

Os documentos anexados ao requerimento do candidato (a) devem apresentar coesão 

com o histórico do candidato (a) e do grupo familiar. 

A documentação apresentada deve estar legível para conferência dos dados, tanto no 

formato digital, em arquivo PDF, quanto na entrega da documentação física na Unidade.  

Qualidade da Documentação para o processo de digitalização: 

 Os documentos devem ser originais. Em caso de cópias verificar a qualidade do 

documento, devidamente legível e alinhado com as margens para análise; 

  As folhas devem estar soltas, separadas e ordenadas.  

  Remoção de grampos, clips e anotações. 

 Os arquivos anexados em PDF devem estar em posição correta, verticalmente. 

  Desfazer possíveis dobras e restaurar documentos danificados  

(ex.: documentos rasgados acidentalmente).  

Como calcular a renda familiar por pessoa? 

 A renda familiar por pessoa é calculada somando-se a renda bruta dos componentes do 

grupo familiar e dividindo-se pelo número de pessoas que formam este grupo familiar. Se o 

resultado for até um salário mínimo e meio, o estudante poderá concorrer a uma bolsa 

integral. Se o resultado for maior que um salário mínimo e meio e menor ou igual a três 

salários mínimos, o estudante poderá concorrer a uma bolsa parcial de 50%. 

Entende-se como grupo familiar a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, 

eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham 

suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo 

domicílio.  



 

A Instituição de Ensino Superior poderá solicitar documentação extra? 

 O coordenador do PROUNI, referente à Instituição de Ensino Superior selecionada, pode 

solicitar qualquer documento que julgar necessário para a conclusão da análise.  

 

Como devemos realizar o preenchimento do Passo 6, referente às Despesas do Grupo 
Familiar? 

 Ao cadastrar as despesas no Passo 6 do Sistema de Concessão de Gratuidades, deve-se 

atentar para: 

 Apresentar as despesas do grupo familiar, com validade de até 90 dias; 

 Todas as despesas que forem cadastradas deverão ser digitalizadas e anexadas 

no Passo 6; 

 Os valores das despesas cadastradas deverão ser exatamente iguais ao 

especificado nos comprovantes. 
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