CURSOS DE FILOSOFIA
POLÍTICA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS
O Centro Universitário São Camilo está oferecendo para o curso de graduação
em Filosofia 50 bolsas de estudos integrais, sendo 25 bolsas assistenciais e 25
bolsas para religiosos(as).
1. Os critérios para a concessão das 25 bolsas para religiosos(as) são:
•
•

Comprovação de que esteja em processo de formação religiosa ou;
Apresentação de documentação comprobatória de um vínculo oficial com
alguma congregação, igreja, diocese ou outra entidade religiosa
regulamentada.

2. Os critérios para a concessão das 25 bolsas assistenciais são:
•
•

Ter renda bruta familiar de até 5 salários mínimos, sendo que a renda per
capita não deve ultrapassar 1,5 (um e meio) salário mínimo;
Comprovar todas as informações com a documentação exigida.

O candidato em ambos os casos - Bolsas para Religiosos(as) e Bolsas
Assistencias deverão:
• Preencher o requerimento de bolsa de estudos disponibilizado no Setor
de Relacionamento no período de 10 a 12/12 e agendar entrevista com o
Serviço Social entre os dias 15 e 16/12/2008.
• No dia da entrevista com o Serviço Social o candidato deverá apresentar
a documentação solicitada que segue em folha anexa ao requerimento de
bolsa de estudos disponibilizado no Setor de Relacionamento.

Entende-se por renda bruta mensal familiar o somatório dos valores brutos de
salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios
sociais, comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado,
rendimentos do mercado informal ou autônomo e rendimentos auferidos do
patrimônio, de todos os membros do Grupo Familiar, incluindo o candidato. A
renda será comprovada na Entrevista.
Entende-se por grupo familiar as pessoas relacionadas pelos seguintes graus de
parentesco (considerados a partir do candidato): Mãe; Madrasta; Pai; Padrasto;
Cônjuge; Companheiro(a); Filho(a); Enteado(a); Irmão/Irmã; Avô/Avó.
Poderão ser incluídos esses membros desde que eles residam na mesma
moradia do chefe do grupo familiar, usufruam da Renda Bruta mensal familiar e
atendam a uma das seguintes condições:

. possuir rendimentos individuais, que os mesmos tenham sido declarados na
composição da Renda Bruta mensal familiar;
. não possuir rendimentos individuais, que possam comprovar relação de
dependência por meio de documentos emitidos por órgãos oficiais (Receita
Federal, INSS) ou pela fonte pagadora dos rendimentos de qualquer um dos
componentes do grupo familiar.

Observações importantes:
a. Todas as bolsas serão concedidas aos aprovados no Vestibular,
respeitando a classificação, e após a comprovação das condições acima
descritas.
b. A bolsa integral é válida única e exclusivamente para o curso de Filosofia,
não havendo possibilidade de que o aluno se beneficie da mesma, caso
decida solicitar transferência de curso.
c. Todos os candidatos às bolsas deverão realizar entrevista com o Serviço
Social do Centro Universitário São Camilo.
d. As bolsas concedidas terão validade para o semestre letivo. A eventual
concessão não implica na obrigatoriedade de prorrogação.
e. Não serão aceitas transferências de outros cursos.

3. Constituem-se causa para cancelamento total da bolsa:
3.1. Alteração da realidade socio-econômica do grupo familiar que
descaracterize a condição de vulnerabilidade social do candidato;
3.2. Trancamento da matrícula do curso;
3.3. Afastamento ou desistência do curso;
3.4. Constatação, a qualquer tempo, da inveracidade das informações
prestadas pelo acadêmico à Comissão;
3.5. Não aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas no presente
regulamento e no termo de adesão;
3.6. Transferência para outra Instituição de Ensino Superior;
3.7. Não entrega de documentos solicitados, a qualquer tempo;

