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1 - APRESENTAÇÃO 

 
A Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE), é uma instituição privada, entidade 

filantrópica, com sede à Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos nº 280, mantenedora 

na área educacional da Universidade de Vassouras, Colégio Sul Fluminense de Aplicação 

(Cap), Faculdade de Miguel Pereira (FAMIPE), Faculdade de Maricá e na área da saúde do 

Hospital Universitário de Vassouras (HUV) e do Centro Integrado de Saúde (CIS). Seu objetivo 

principal é contribuir através do ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento social 

e econômico do país. 

  

Assim, a FUSVE disponibiliza bolsas de estudo filantrópicas para formação de  alunos que 

comprovem dificuldades financeiras, em cumprimento à lei complementar nº 187/2021. 

  

A política de regulamentação de concessão de bolsas de estudos para o Ensino      Superior 

e Educação Básica é executada por meio de concessão de bolsas de estudo a alunos que, 

comprovadamente, vivam em situação de vulnerabilidade e risco social, e que não 

disponham de recursos para  arcar com os custos das mensalidades escolares. Busca-se 

assim, auxílio aos alunos que, devido as condições socioeconômicas, necessitem de apoio 

para dar continuidade  aos seus estudos. 

  

As bolsas de estudo são concedidas por meio de processo de avaliação interna, conduzido 

pelo Setor Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios da FUSVE, e em consonância com as 

regras divulgadas em edital próprio, publicado semestralmente ou anualmente no site 

eletrônico  das mantidas educacionais. 

  

A quantidade de bolsas e o percentual (50% ou 100%) destinados a cada um dos cursos das 

mantidas educacionais, será definida por ocasião da elaboração Plano Orçamentário de cada 

ano pela Superintendência de Finanças, Sistemas e Clientes Acadêmicos da FUSVE, com 

aprovação do Comitê Gestor da Instituição. 

  

A bolsa de estudo filantrópica não se constitui em direito adquirido, podendo ser cancelada 

a qualquer tempo, uma vez constatada a inveracidade das informações, no caso de o aluno 

descumprir os requisitos elencados neste Manual do Bolsista ou por determinação do Comitê 

Gestor da Instituição. 
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2 - POLÍTICA DE BOLSA DE ESTUDO 

 
A Política de Bolsa de Estudos é, basicamente, um programa de bolsas de estudos 

assistenciais, que se orienta pelas regras da Lei Complementar nº 187/2021, onde busca 

atender alunos de faixas socioeconômicas específicas, que se enquadram nas seguintes 

situações: 

  

 Renda familiar per capita* de até 03 (três) salários mínimos, no caso de bolsas parciais 

(50%); 

 Renda familiar per capita* de até 1,5 (um inteiro e cinco décimos) salários mínimos para  

bolsas integrais (100%). 
  

É preciso ressaltar que não só o atendimento à condição socioeconômica é garantia do 

benefício da bolsa, sendo necessário avaliar outros aspectos, como bom desempenho 

acadêmico, assiduidade, participação em atividades desenvolvidas pela instituição, dentre 

outros, oportunamente elencados em edital pertinente. 

* A renda per capita é a renda total familiar dividida pelo número de pessoas que dela fazem  parte, 

isto é, soma de todas as rendas brutas obtidas por todos integrantes do grupo familiar dividida pelo 

número de pessoas do grupo, sendo de suma importância incluir os que não apresentam renda. 

 

3 – SOLICITAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO 
   

Todos os alunos regularmente matriculados podem solicitar e participar do Edital de Bolsa 

de Estudo Filantrópica, todavia, a Política de Bolsas de Estudos é direcionada para alunos que 

se enquadrem nos pré-requisitos disponibilizados em edital próprio. De modo geral, o 

processo de seleção, é realizado através de etapas sucessivas e eliminatórias.  

É imprescindível que o aluno cumpra os prazos estabelecidos em edital para cada etapa  do 

processo de seleção. 

 

Os editais serão publicados semestralmente ou anualmente, conforme diretrizes 

orçamentárias do Comitê Gestor da Instituição, valendo a partir da data de homologação das 

bolsas, não tendo efeito retroativo sobre as prestações mensais vencidas. 
  

 

Para concorrer, os candidatos deverão observar as seguintes regras: 
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a) Edital contendo todas as etapas e divulgações, publicado oportunamente no site 

eletrônico das mantidas educacionais; 

b) O cumprimento dos prazos estabelecidos, bem como o acompanhamento de eventuais 

alterações é de inteira responsabilidade do candidato; 

c) Os candidatos que não comprovarem as informações prestadas no Formulário 

Socieconômico no prazo definido em cada edital, serão desclassificados; 

d) A análise para concessão de bolsas integrais e parciais oferecidas pela FUSVE é de 

competência exclusiva da Equipe Técnica do Setor Comissão de Bolsas, Descontos e 

Benefícios, de acordo com a situação socioeconômica de cada aluno, seu histórico escolar, 

sua conjuntura familiar, além de outros critérios especificados em Edital próprio e/ou 

conforme pertinência fundamentada em parecer técnico; 

e) A FUSVE se reserva ao direito de não oferecer bolsas nos cursos com número reduzido de 

alunos matriculados ou que já possuam demasiados beneficiários por conta de outros 

programas de ofertas de bolsas de estudo e/ou desconto; 

 

3.1- PRÉ-REQUISITOS 

   

a) Estar regularmente matriculado em algum curso das mantidas educacionais; 

 
b) Estar com situação acadêmica regular;  

 

c) Não possuir pendência na Secretaria  Acadêmica de Graduação / Secretaria Escolar;                
 

d) Não ser portador de diploma de ensino superior e não estar matriculado em outra IES; 
                        

e) Preferencialmente ter concluído o ensino médio em escolas da rede pública ou em  

escolas privadas com bolsa integral;    

f) Se enquadrar nas regras publicadas em edital próprio. 

 
4 – RENOVAÇÃO DA BOLSA E DO RECADASTRAMENTO DA BOLSA 

 
Neste ponto, é necessário distinguir o que se entende por renovação de bolsa e 

recadastramento de bolsa. 

 

             5 

 



 

 

 

 

 4.1 – RENOVAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO 

 
A renovação de bolsa ocorrerá semestralmente, tendo como principal fator de análise o 

desempenho acadêmico do aluno. Assim, o aluno que deixar de cumprir os critérios 

definidos neste manual poderá ter sua bolsa reduzida, suspensa ou imediatamente 

encerrada. 

Os alunos beneficiados com bolsas integrais e parciais se obrigam a assinar o Termo de 

Compromisso de Concessão de Bolsa, semestralmente com data a ser publicada pelo Setor 

Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios. O aluno que deixar de assinar o referido Termo 

de Compromisso no prazo estipulado, poderá ter sua bolsa  suspensa ou imediatamente 

encerrada, sem necessidade de prévia comunicação. 

 

4.1.1 – CRITÉRIOS PARA RENOVAÇÃO DE BOLSA – (ENSINO SUPERIOR) 

  

O processo de renovação de bolsas levará em consideração os seguintes aspectos da vida 

acadêmica do aluno, de forma cumulativa: 

a) Não ter cometido qualquer infração disciplinar; 
 

b) Não efetuar trancamento ou cancelamento de matrícula; 
 

c) Não requerer troca de curso; 
 

d) Não ter omitido ou fraudado informações e/ou documentos solicitados;    

  

e) Estar em dia com as prestações mensais do semestre letivo em curso, no caso de         

bolsistas parciais; 

f) Possuir Coeficiente de Rendimento (CR) mínimo de 7,0 (sete);               

  
g) Possuir aproveitamento acadêmico de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das 

disciplinas cursadas, conforme Tabela 1, no semestre letivo em curso, isto é, 

imediatamente anterior ao semestre ao qual postula o pedido de renovação de bolsa. 

Exemplificando: um estudante que cursa quatro disciplinas em um período letivo, deverá ser 

aprovado em, pelo menos, três disciplinas, o que  representa um percentual de aprovação de 

75%. Caso seja aprovado em apenas duas disciplinas, poderá ter a sua bolsa suspensa, visto 

que totalizou somente 50% de aproveitamento. 
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h) Outros exemplos: 

Tabela 1 
 

Nº de disciplinas cursadas 
no último período letivo 

Nº de disciplinas em que 
deve haver aprovação 

1 1 
2 2 
3 3 
4 3 
5 4 
6 5 
7 6 
8 6 
9 7 

10 8 

 
4.1.2 - REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO DE BOLSA  SUSPENSA – ENSINO SUPERIOR E 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

O estudante que tiver a bolsa suspensa em razão de aproveitamento acadêmico inferior a 75% 

(setenta e cinco por cento) deverá comparecer ao Setor Comissão de Bolsas, Descontos e 

Benefícios no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após o contato da Comissão de Bolsas, 

Descontos e Benefícios com o aluno, para preencher o Formulário de Solicitação de 

Reconsideração de Bolsa Suspensa.  

O Formulário de Requerimento de Reconsideração de Bolsa Suspensa será encaminhado à 

Coordenação do Curso, que se manifestará através de parecer favorável ou desfavorável à 

reconsideração da suspensão, devendo o formulário ser reencaminhado ao Setor Comissão 

de Bolsas, Descontos e Benefícios para demais procedimentos. 

 

O Requerimento de Reconsideração da suspensão da bolsa será permitido uma única vez e 

sujeitará o aluno à assinatura de um Termo de Responsabilidade, na hipótese de deferimento. 

Caso o estudante venha a reincidir, a bolsa será encerrada em definitivo. 

 

Na hipótese de o estudante não requerer a reconsideração da bolsa suspensa no prazo, a 

mesma será encerrada no mês subsequente ao término do prazo para requerimento de 

bolsa suspensa, sem necessidade de prévia comunicação. 

O recurso preconizado neste item se constitui somente no direito concedido ao aluno de 

requerer a reconsideração, não caracterizando por si só, em nenhuma circunstância, 

obrigação institucional de deferimento. 
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Excetuam-se do benefício do Requerimento de Reconsideração, os alunos bolsistas e os que 

por ventura sejam beneficiários de descontos de quaisquer natureza, no caso de 

aproveitamento acadêmico de 0% (zero por cento), isto é, reprovação em todas as disciplinas 

cursadas no semestre imediatamente anterior ao qual se postula a reconsideração. Nestes 

casos, a bolsa será encerrada em definitivo, de imediato, sem necessidade de prévia 

notificação e sem que haja possibilidade de requerer a reconsideração. 
   

4.1.2.1 - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

O Termo de Responsabilidade será assinado pelo estudante ou seu responsável financeiro e 

pela Universidade de Vassouras, e nele constarão as infrações cometidas pelo estudante e as 

justificativas por ele apresentadas, bem como repactuação de obrigações pertinentes 

conforme parecer do Setor Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios. 

O Termo de Responsabilidade é o documento pelo qual o estudante em processo de 

reconsideração de bolsa suspensa declara ciência de sua responsabilidade e se compromete 

a não reincidir, bem como declara ter ciência de que, na hipótese de reincidência, a bolsa será 

encerrada definitivamente, sem necessidade de prévia comunicação.      

 

4.3 – RECADASTRAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS 

 
O processo de recadastramento de bolsa tem por principal objetivo avaliar a condição 

financeira do grupo familiar, com suas alterações e impactos negativos e/ou positivos  e 

levará em consideração as seguintes características: 

 

a) A bolsa de estudo tem prazo determinado, visto que seu principal objetivo é garantir o 

acesso ao ensino superior a alunos que devido as questões socioeconômicas desfavoráveis 

não conseguem concluir seus estudos. Neste sentido, considera-se  indispensável que haja 

um recadastramento das bolsas concedidas a fim de verificar se houve ou não mudança 

substancial na condição financeira do grupo familiar, periodicamente; 

b) O recadastramento de bolsa ocorrerá anualmente; 
 

c) O recadastramento será feito através de preenchimento de Formulário Socioeconômico 

e posterior entrega de comprovantes de rendimentos de todos os membros do grupo familiar 

(contracheques, imposto de renda, cópia de carteira de trabalho e etc.), além de 

comprovante de residência atualizado;  
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d) A critério do Setor Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios poderá ser solicitado o 

encaminhamento de documentos adicionais para melhor aferição a respeito da situação 

socioeconômica do aluno bolsista. 

O recadastramento será realizado em conformidade ao presente manual e, ainda, conforme 

regulamentação em edital específico. 

  
5 – TRANSFERÊNCIA DE CURSO (ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO BÁSICA) 

 
a)  A princípio não é permitido usufruto da bolsa para transferência entre cursos das 

mantidas educacionais. Contudo, o aluno poderá uma única vez requerer  análise para troca 

de curso desde que, devidamente motivado e que existam vagas ociosas no curso/turma 

pretendido; 

b) A solicitação de análise deverá ser escrita e direcionada ao Setor Comissão de Bolsas, 

Descontos e Benefícios;  

c) O Setor Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios se manifestará sobre o pedido de 

análise em até 10 dias úteis a contar da data do protocolo de requerimento. 

d) O pedido de análise poderá ser deferido ou não, assim como o percentual de bolsa  a ser 

concedido para o outro curso poderá ser modificado; 

e) A Instituição não se responsabiliza pelas eventuais perdas de aulas, confronto de 

disciplinas, dentre outras situações acadêmicas/financeiras, ao longo do período de análise, 

sendo de exclusiva responsabilidade do aluno arcar com quaisquer prejuízos decorrentes da                       

solicitação de transferência de curso e mantença de bolsa. 
  

6 – ENCERRAMENTO DA BOLSA 

 
O aluno que não cumprir as regras previstas nesta Política de Bolsas de Estudos poderá ter 

sua bolsa encerrada para o próximo semestre/ano que postula renovação, sem necessidade 

de prévia comunicação, uma vez que é de responsabilidade do aluno  manter-se atualizado 

sobre situação acadêmica/financeira junto à Instituição. 

  

A bolsa poderá ser encerrada nas seguintes condições: 
  

a) Aproveitamento acadêmico abaixo de 75%, após a reconsideração; 
              
 
             9 

 
 



 
 
 
 
  
  

b) Aluno com aproveitamento acadêmico inferior a 75% que deixar de requerer a 
reconsideração; 

c) Conclusão no curso de ensino; 
 

d) Inexistência de matrícula e/ou encerramento de matrícula; 
 

e) Abandono de curso; 
 

f) Matrícula do bolsista em IES pública e/ou privada com bolsa/desconto; 
 

g) Substancial mudança na situação socioeconômica do bolsista ou alguém  pertencente ao 

seu grupo familiar; 

h)  Falta de assinatura do Termo de Compromisso de Concessão de Bolsa dentro do 
prazo  estipulado; 

  

i) Fraude ou omissão de informações ou documentos solicitados para comprovação  da 

hipossuficiência econômico-financeira;               
   

j)    Denúncia devidamente apurada mediante processo de sindicância interna; 
 

k) Infração disciplinar grave, cujas sanções sejam de responsabilidade da Reitoria da 
Universidade de Vassouras; 

  

l) Desonrar o nome e a imagem da Instituição e suas mantidas, bem como de  qualquer 
professor / funcionário em quaisquer meios de comunicação. 

  
7 - PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS 
 

   

Mesmo que o aluno já tenha sido bolsista no semestre anterior, nenhum candidato será 

considerado bolsista num determinado período até que seja concluído o processo  de seleção 

ou renovação. Sendo assim, até o momento do resultado final do processo de concessão de 

bolsas, o aluno deverá cumprir suas obrigações financeiras regularmente como previstas no 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O fato de o aluno ter a expectativa de uma 

bolsa não caracteriza isenção da obrigação de pagar sua prestação mensal no vencimento. 

  

Em casos excepcionalíssimos, tais como falecimento ou falência iminente do responsável 

financeiro à época da renovação de matricula, o aluno requerente poderá dar entrada em 

um processo de análise extraordinária no Setor Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios 

com as devidas comprovações da impossibilidade de cumprir com a primeira prestação 

mensal/matrícula, obedecendo aos critérios previstos no último edital em vigor, 

acompanhado dos documentos.        
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8 - IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES 

  

a) O aluno bolsista integral/parcial possui os mesmos direitos e deveres dos estudantes não 

bolsistas. 

b) O aluno bolsista integral/parcial tem direito à isenção/desconto financeiro, 

respectivamente, no valor devido nas prestações mensais de acordo com os parâmetros 

definidos na sua concessão. Caso cumpra com suas obrigações de bolsista, tem direito à 

manutenção da bolsa até o prazo determinado do Termo de Concessão de Bolsa. 

 

c) As obrigações do aluno bolsista não são muito diferentes das de qualquer outro aluno, 

mas dele se exige maior dedicação na área acadêmica e assiduidade nos estudos, bem como 

maior pontualidade e adimplência no pagamento de obrigações financeiras, no caso de 

bolsistas parciais. De modo geral, sempre é exigido boas notas, alta frequência às aulas 

regulares, cumprimento de todos os prazos referentes à  entrega de trabalhos, monografias, 

relatórios ou provas, além de não cometimento de infração disciplinar. Grosso modo, exige-

se do bolsista um desempenho acadêmico     de excelência e postura disciplinar compatível 

com as normas institucionais. 

   

9 - EFEITO DAS BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS 

   
A bolsa de estudo concedida só tem efeito a partir da data de sua concessão que, geralmente, 

é definida em edital próprio. Em nenhuma hipótese a bolsa terá caráter retroativo sobre as 

prestações pagas, isto é, o aluno requerente não tem direito ao reembolso das prestações 

mensais vencidas e quitadas ou não anteriormente. 

10 – ORIENTAÇÕES E DÚVIDAS SOBRE BOLSAS DE ESTUDOS 

 

  

A melhor forma de resolver dúvidas sobre bolsas de estudos é ler o Manual do Bolsista e o 

Edital que estiver em vigor. Ambos podem ser encontrados no portal do aluno, em sites 

eletrônicos das mantidas educacionais. Outras dúvidas podem ser  esclarecidas pelo Setor 

Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios localizado no Bloco 3, Térreo, do Conjunto 

Universitário situado a Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos nº 280, Centro, 

Vassouras, tel: (24) 2471-8359, no horário de 08h30min as 11h30min e de 13h30min as 

17h30min, de segunda à sexta-feira. 

          11 
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11 – EQUIPE TÉCNICA - COMISSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 
   

A Comissão de Bolsas é formada por uma Equipe Técnica e tem como objetivo avaliar, dentro 

dos recursos disponíveis, a universalização do ensino para todos os cidadãos, da educação 

básica até o ensino superior, especialmente os que apresentam renda socioeconômica baixa. 

Vale ressaltar que os bolsistas devem dirigir-se ao Setor para tratar dos procedimentos com 

relação a sua bolsa, sanar dúvidas e obter informações. 

12 – RECURSO APÓS O RESULTADO FINAL DO PROCESSO  SELETIVO DE BOLSAS 

 
Da classificação final dos aprovados, caberá recurso conforme regulamentação própria de 

cada Edital do Programa de Concessão de Bolsas de Estudo Filantrópicas. 

13 - DENÚNCIAS 

 
a) Qualquer pessoa, durante todo o período de vigência da bolsa, independente de 

identificação, poderá formalizar denúncia, dirigida ao Setor Comissão de Bolsas, Descontos 

e Benefícios pessoalmente ou através da Ouvidoria, no site eletrônico das mantidas 

educacionais. 

Universidade de Vassouras https://ouvidoria.universidadedevassouras.edu.br/ 

FAMIPE https://www.famipe.com.br/ouvidoria.html 

Faculdade de Maricá https://faculdadedemarica.com.br/servicos/ouvidoria 

 

b) O aluno bolsista denunciado será notificado para prestar esclarecimentos e/ou 

documentos ao Setor Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios em dia e hora 

determinados, sendo todos os atos e diligências, registrados em processo interno para 

apuração da denúncia. No caso de ser a denúncia procedente, após a oportunidade do 

contraditório e da ampla defesa, o beneficiário terá a bolsa encerrada, ficando obrigado a 

restituir os valores recebidos, de forma corrigida. 

c)  O aluno que perder a bolsa por motivo de denúncia ficará impedido de participar de novos 

processos de concessão de bolsa de estudo até o término de seu curso. 
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14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) É obrigação do aluno bolsista ou candidato a bolsa manter atualizado seus dados e 

informações de contatos no Portal do Aluno ou junto à Secretaria Acadêmica de 

Graduação, em especial, endereço de residência, endereço eletrônico e telefones. O 

Setor Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios não se responsabiliza pelas informações 

preenchidas incorretamente; 

b) É obrigação do aluno acompanhar todas as etapas do processo de concessão, 

recadastramento e renovação de bolsas, sendo de sua responsabilidade quaisquer perdas 

de prazos; 

c) A depender da quantidade de alunos inscritos e o montante de recursos 

disponíveis, os percentuais de bolsa poderão ser aumentados ou diminuídos a critério do 

Setor Comissão de bolsas, Descontos e Benefícios, em conjunto com a Superintendência de 

Finanças, Sistemas e Clientes Acadêmicos.  

d) Os casos omissos neste Manual serão analisados pela Coordenação de 

Financiamentos e Benefícios, através do Setor Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios 

em conjunto com a Superintendência de Finanças, Sistemas e Clientes Acadêmicos da FUSVE. 

e) A presente política de regulamento revoga as disposições anteriores e entra em 

vigor a partir de junho/2022. 

 

 

 

Fundação Educacional Severino Sombra 
FUSVE 
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