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EDITAL Nº 001/2018 

PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO PRO NAF – 1º/ 2019 

 

A Entidade Mantenedora de Ensino Santa Rita Ltda, mantenedora da FASAR – 
Faculdade Santa Rita, instituição doravante identificada por FASAR, no uso de suas 
atribuições legais e com base na legislação vigente, torna público o presente Edital, 
contendo todas as normas e procedimentos próprios para política de descontos 
destinada a alunos que requeiram apoio junto os NAF – Núcleo de Apoio Financeiro. 

 

Art. 1º. O NAF – Núcleo de Apoio Financeiro da FASAR no uso de suas atribuições, 
pelo presente Edital, torna público, a partir do segundo semestre de 2019, o 
lançamento e seleção do Programa de Bolsa de Estudo NAF, destinado aos alunos 
regularmente matriculados na FASAR, que se enquadram nos indicadores de 
requisitos estabelecidos no Formulário (ANEXO), parte integrante do presente Edital. 

Art. 2º. Os candidatos interessados em participar do processo seletivo a partir do 
primeiro semestre de 2019 do Programa de Bolsa de Estudo PRO NAF 
deverão preencher todos os campos do Formulário, modelo anexo neste edital e 
que estará disponível no Departamento Financeiro, no período 
de 03/10/2018 a 01/03/2019. 

Parágrafo único: o formulário preenchido com toda documentação solicitada deve 
ser entregue na data estipulada no artigo 2º. 

Art. 3º. Os contemplados serão beneficiados a partir do 1º semestre de 2019 com o 
desconto parcial denominado PRO NAF. 

§ 1º - O pedido de concessão da Bolsa prevista neste edital deverá ser renovado a 
cada semestre, devendo o aluno observar todos os requisitos dispostos no presente 
edital. 

§ 2º - Para fazer jus ao benefício previsto neste edital o aluno não poderá estar em 
débito com a FASAR. Caso exista débito deverá procurar o Departamento 
Financeiro e regularizar sua situação.  

§ 3º - O aluno que observar o disposto no edital após análise da comissão fará jus 
ao desconto de até 30% (trinta por cento) em sua mensalidade. Reintera-se que este 
benefício terá validade semestral e é necessário a cada semestre uma nova 
avaliação socioeconômica. 

§ 4º - O desconto previsto neste edital não incidirá sobre taxas, multas, taxas de 
prova de segunda chamada ou dependência, incidirá somente na mensalidade. 

§ 5º - Para fazer jus a este desconto, o aluno não poderá ter cumulatividade com 
outros tipos de desconto, convênios, bolsas ou até mesmo financiamentos. Poderá 
optar pelo que for mais benéfico. 

Art. 4º. Para análise e seleção, o NAF constituíra uma Comissão denominada 
Comissão Núcleo de Apoio Financeiro ao Estudante (CNAFE), que avaliará cada 
pedido de solicitação, observando os princípios da análise socioeconômica. 

Art. 5º. Após análise do Formulário, a Comissão CNAFE realizará o deferimento ou 
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indeferimento do pedido, no prazo de até 7 (sete) dias úteis; 

§ 1º. A comissão garantirá o completo sigilo do que for registrado. 

§ 2º No ato da entrega do formulário, o candidato deverá apresentar: 

 

Relação de documentos do aluno e seu grupo familiar: 

- cópia do Histórico Escolar do candidato; 

- cópia do Comprovante de Endereço (água, luz ou telefone); 

- cópia de Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho (original e cópia) com 
contrato de trabalho e comprovante de renda (maiores de 18 anos) de todos os 
componentes do grupo familiar; 

- cópia do Comprovante de Renda Fixa – três últimos meses; no caso de Renda 
Variável – (hora extra e comissões) - seis últimos meses. Ou, ainda, se houver 
autônomo no grupo familiar apresentar DECORE Eletrônica emitida por um 
contador. 

- cópia da Declaração de Imposto de Renda – IRPF dos componentes do grupo 
familiar; 

- cópia do Extrato Bancário dos últimos três meses, de conta corrente e/ou 
poupança, dos componentes do grupo familiar; 

- cópia da Fatura do Cartão de Crédito dos últimos três meses dos componentes do 
grupo familiar (quando houver); 

- para membro do grupo familiar aposentado do INSS, extrato dos três últimos 
meses (deverá ser retirado no INSS) + extrato da conta bancária; 

- quando necessário, apresentar as declarações listadas abaixo, disponíveis no site 
da FaSaR. 

 Declaração de Ausência de Carteira de Trabalho 

 Declaração de Trabalho Informal 

 Declaração de Óbito 

 Declaração de Imóvel Cedido 

 Declaração de Auxílio de Terceiros 

 Declaração de Ausência de Renda 

 

Art. 6º. O Aluno deverá passar por entrevista com a Comissão CNAFE. 

Art. 7º. Os beneficiados pelo Programa PRO NAF aceitam ceder seus direitos de uso 
e imagem, depoimentos e voz para FASAR, para fins comerciais e institucionais, 
assinando “Termo de uso de imagem” anexo a este Programa. 

Art. 8º. Fica excluído do processo de seleção o candidato que: 

I. Não apresentar no período solicitado a documentação exigida. 

II. Possuir uma ou mais dependências em disciplinas do curso. 
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III. Ter suspensão registrada em seu histórico escolar. 

IV. Não comparecer na entrevista marcada sem prévia justificativa. 

Art. 7º. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão do NAF. 

Art. 8º - O presente edital entra em vigor na data de sua publicação, ficando o edital 
nº002/2018 sem efeito a partir deste. 

 

Conselheiro Lafaiete-MG, 03 de outubro de 2018. 

 

 

 

Maria da Paz Fonseca e Costa           Silvana A. Pertence Costa Meneses 

Diretora Geral                                    Diretora Financeira 

 

 

 

FASAR – Faculdade Santa Rita 

 


