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EDITAL- BOLSA DE ESTUDOS: ESTUDOÉTUDO 
 
EDITAL- BOLSA DE ESTUDOS: ESTUDOÉTUDO DA FACULDADE FAEF, MANTIDA PELA SOCIEDADE CULTURAL E 

EDUCACIONAL DE GARÇA. 
 
 

O Conselho Superior-CONSU da Sociedade Cultural e Educacional de Garça, com sede à Rodovia 

Comandante João Ribeiro de Barros, km 420, Estrada de Acesso à Garça, km 1, no município de Garça, Estado 

de São Paulo, que mantém a Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF, no uso de suas 

atribuições, torna público as normas que regulamentarão o Processo Seletivo da Bolsa de Estudos: 

“EstudoéTudo”, para o ano letivo de 2020. 

 
Para a solicitação da Bolsa de Estudos: ESTUDOÉTUDO  
 
 
Art.1°. Deverá ser designada a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO: ESTUDOÉTUDO para 
proceder à CLASSIFICAÇÃO e seleção, dos alunos inscritos. 
 
Art.2°. A "BOLSA ESTUDOÉTUDO" será de valores equivalentes a percentuais que variam até 50% dos valores 
das parcelas da semestralidade, considerando nesta operação os valores líquidos após o desconto das bolsas 
coletivas: BIC/BEX e Desconto Antecipação. O desconto antecipação está condicionado ao pagamento da 
parcela mensal até o dia 7 de cada mês.  Este desconto está anulado no descumprimento desta exigência.  
 
Parágrafo Único: A BOLSA ESTUDOÉTUDO está condicionada ao pagamento da parcela da semestralidade no 
dia 7 de cada mês estando ela cancelada, no mês, caso o aluno descumpra esta exigência de pontualidade.  
 
Art.3°. A BOLSA ESTUDOÉTUDO excepcionalmente em 2020 terá prazo de protocolo dos pedidos em março de 
2020, não tendo efeito retroativo na sua vigência, proporcionando os descontos de até 50% das parcelas 
referentes a abril até dezembro de 2020. 
 
Art.4°. A concessão dos percentuais da BOLSA ESTUDOÉTUDO serão em concordância com o nível de 
necessidade do aluno, comprovado mediante a apresentação de documentação no ato da inscrição para 
elaboração do cálculo da renda per capita familiar. 
 
Parágrafo primeiro: O aluno deverá preencher o requerimento onde informará o número e nome das pessoas 
que vivem em sua casa, assim como os salários que a família recebe, anexando comprovantes de todas as 
informações declaradas. 
 
Parágrafo segundo: O cálculo da renda per capita será obtido com a soma dos salários de todos os membros da 
família e dividir pelo número de pessoas que vivem na casa e que se sustentam daquela receita. Obterá assim o 
dado determinante para se calcular o percentual da BOLSA ESTUDOÉTUDO que deverá receber a renda per 
capita da família.  
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Art.5°.  INFORMAÇÕES falsas desclassificarão imediatamente o candidato. A desclassificação será feita pela 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA BOLSA ESTUDOÉTUDO designada pela Direção da FAEF de Garça.  
 
Art.6°.  Os percentuais concedidos através da BOLSA ESTUDOÉTUDO ficam assim definidos: 
- Renda per capita de até meio salário mínimo: neste caso, desde que haja fatos comprovados, será concedida 
a BOLSA SOS, destinada a alunos em situações de calamidade, tais como: perda de entes queridos 
mantenedores financeiramente da família, desemprego alarmante, doenças graves, etc. Nestes casos poderá 
haver a Concessão de 40 a 50 % de desconto no semestre. 
- Renda per capita de acima de meio até 1 salário mínimo: 35% 
- Renda per capita de acima de 1 até 1,5 salário mínimo: 30% 
- Renda per capita de acima de 1,5 até 2 salários mínimos: 25% 
- Renda per capita de acima de 2 até 2,5 salários mínimos: 20% 
- Renda per capita acima de 2,5 salários mínimos: desclassificado. 
 
Art.7°. As inscrições serão disponibilizadas no site da FAEF www.faef.br e todos os procedimentos serão feitos 
online bem como a inserção dos documentos comprobatórios para concessão da bolsa ESTUDOÉTUDO. 
 
Art.8°. Alunos que cursam disciplinas em regime de dependência ou adaptações poderão se inscrever à Bolsa 
de Estudos ESTUDOÉTUDO se estiverem matriculados no mínimo em 5 disciplinas.  
 
Art.9°. A Bolsa ESTUDOÉTUDO, é incompatível com outras Bolsas governamentais como PROUNI OU FIES, ou 
Bolsa Escola da Família, e  NÃO  será concedida concomitante às Bolsas de Estudos ou benefícios oferecidos 
pela FAEF, devendo o aluno optar por um deles, sempre que  houver colisão destas concessões, tais como:   
1. BOP - Bolsa Orientação de Pesquisa; 
2. BOMA - Bolsa Maturidade; 
3. BOFA - Bolsa Família; 
4. BOMO - Bolsa Monitoria; 
5. BT - Bolsa Transporte; 
6. LINHA DE CRÉDITO ATÉ O FIES. 
Parágrafo Único: A Bolsa ESTUDOÉTUDO pode ser concedida concomitante à APENAS à Bolsa BIC/BEX e 
concomitante ao DESCONTO ANTECIPAÇÃO. 
 
PARA ADESÃO 
Art.1°. Os alunos que desejam receber a BOLSA DE ESTUDOS ESTUDOÉTUDO deverão anexar à inscrição os 
seguintes documentos: 
 
Parágrafo Único: Para comprovar a renda do estudante e dos membros do seu grupo familiar, a COMISSÃO DE 
BOLSA ESTUDOÉTUDO pode pedir diferentes documentos, dependendo do tipo de atividade ou fonte de renda. 
A comissão tem o direito de solicitar pelo menos um dos comprovantes e poderá exigir documentação extra 
para fazer a comprovação. 
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DOCUMENTAÇÃO  

 
1. DOCUMENTOS DO ALUNO 
 CPF, RG OU CNH; 
 COMPROVANTE DE RENDA (TRÊS ULTIMOS HOLERITES SE POSSUIR RENDA, CASO NÃO TENHA REGISTRO 

APRESENTAR CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO); 
 COMPROVANTE DE ENDEREÇO; 

  
2. DOCUMENTOS DO GRUPO FAMILIAR:  

 CPF e RG de todos os membros do grupo familiar 
 Comprovante de endereço 
 Últimos holerites dos membros que possuírem renda; 
 No caso de exercer atividade como autônomo, apresentar declaração de renda  assinada e reconhecida 

firma; 
 Cópia da carteira de trabalho dos membros que forem maiores de idade e não exercerem atividade 

remunerada com registro em CTPS;  
 
- filhos menores que não possuírem RG ou CPF apresentar certidão de nascimento. 

 
3. Dos Assalariados 
 

 Contracheque. 
 Declaração de IRPF com recibo de entrega à Receita Federal e notificação de restituição. 
 CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregados 

domésticos. 
 Extrato do FGTS referente aos seis últimos meses. 
 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 
 
4. Dos que exercem Atividade Rural 
 

 Declaração de IRPF com recibo de entrega à Receita Federal e notificação de restituição. 
 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). 
 Declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou a membros de seu 

grupo familiar, quando for o caso. 
 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas 

vinculadas. 
 Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses. 

 
 
5. Dos Aposentados e Pensionistas 
 

 Três últimos comprovantes de recebimento de aposentadoria ou pensão, pelo menos. 
 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
 Declaração de IRPF com recibo de entrega à Receita Federal e notificação de restituição. 
 Extrato de pagamento dos últimos três meses emitido pela Internet. 
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6. Dos Autônomos 
 

 Declaração de IRPF com recibo de entrega à Receita Federal e notificação de restituição. 
 Declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou a membros de seu 

grupo familiar, quando for o caso. 
 Guias de recolhimento ao INSS dos três últimos meses, compatíveis com a renda declarada. 
 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 
 
7. Dos Profissionais Liberais 
 

 Declaração de IRPF com recibo de entrega à Receita Federal e notificação de restituição. 
 Declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou membros de seu 

grupo familiar, quando for o caso. 
 Guias de recolhimento ao INSS dos três últimos meses, compatíveis com a renda declarada. 
 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 
 
8.Dos Sócios e Dirigentes de Empresas 
 

 Três últimos contracheques de remuneração mensal. 
 Declaração de IRPF com recibo de entrega à Receita Federal e notificação de restituição. 
 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). 
 Declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou a membros de seu 

grupo familiar, quando for o caso. 
 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas 

vinculadas. 
 
 
 
9. Dos que têm Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de Bens Móveis e Imóveis 
 

 Declaração de IRPF com recibo de entrega à Receita Federal e notificação de restituição. 
 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três 

últimos comprovantes de recebimento.  
 
 
Art.2°. As inscrições à BOLSA ESTUDO ESTUDOÉTUDO do ano de 2020 serão de 02/03/2020 e encerrão em 
15/03/2020, às 22 horas. Os resultados das avaliações da Comissão de Bolsas serão divulgados no dia 25 de 
março de 2020 às 15 horas. Os beneficiados têm o prazo até o dia 28 de março para se apresentarem na 
Tesouraria para receberem as BOLSAS ESTUDO É TUDO e proceder à troca dos boletos para os de menor 
valor. Não o fazendo perdem a BOLSA de ESTUDOS por decurso de prazo.  
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Art.3°. Nos semestres subsequentes sempre o prazo para inscrição à Bolsa de Estudos ESTUDOÉTUDO será nas 
primeiras três semanas dos meses de novembro e maio de cada ano, coincidindo com os prazos das matrículas 
regulamentados com isenção de taxa de matrículas.  E as últimas semanas destes meses sempre serão 
dedicadas à avaliação da COMISSÃO DE BOLSA ESTUDO e do recebimento das BOLSAS pelos alunos, sempre 
destinadas ao semestre seguinte. 
 
Art.4°. Está portaria será cumprida a partir da data de sua publicação.  
 

 
Garça, 25 de fevereiro de 2020. 

 
Diretora 

 
Mantenedora 


