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GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Curitiba, 10 de julho de 2019 



 

  APRESENTAÇÃO                                                        
 
 

Seguindo as estratégias de integração dos serviços educacionais do Sistema FIEP 

e buscando posicionamento e fortalecimento das ações de Educação Superior, a Gerência 

de Educação Superior estabelece políticas comuns para orientar as Faculdades Mantidas 

pelo SENAI/PR e pelo IEL/PR. 

Este documento apresenta diretrizes para concessão de Bolsas de Estudos para 

os cursos de Graduação e de Pós-graduação, aplicáveis para alunos ingressantes no 2 º 

semestre de 2019, priorizando a formação dos colaboradores do Sistema FIEP e a 

fidelização dos seus egressos, concluintes do ensino médio, cursos técnicos, qualificação 

e aperfeiçoamento profissional e de graduação do Sistema FIEP. 

A Direção da Faculdade decidirá pela utilização, ou não, de algumas modalidades, 

observando o número de vagas, metas, sustentabilidade financeira e resultado operacional 

dos cursos e em casos específicos dependerá da autorização da Gerência de Educação 

Superior. 

As modalidades, percentual aplicado, critérios e procedimentos estão listados nesta 

política, que constitui documento interno e que orientará sua aplicação a ser publicada por 

meio de edital específico para cada modalidade. 

 
 

                                                             CONCEITO                                                               
 

 
Bolsa de Estudo é a dedução parcial ou integral do valor do curso, concedida ao 

aluno durante um período de tempo, considerando os critérios estabelecidos pelas 

Faculdades da Indústria neste documento, definindo, de forma justa e transparente, o 

benefício que o aluno poderá usufruir, dentro das possibilidades financeiras das 

Instituições.



 

 

 

                                                       ORIENTAÇÕES                                                               

 
1. Este documento é válido para alunos ingressantes no 2º semestre de 2019 em cursos 

de Graduação e de Pós-graduação das Faculdades da Indústria. 

2. Ao estabelecer o número de bolsas de estudos, o Diretor da Faculdade deverá 

considerar as metas de matrícula, a evolução da efetivação das matrículas, observando a 

sustentabilidade, o orçamento e o resultado operacional. 

3. Em situações previstas, o número de bolsas e percentual aplicado, dependerá 

de aprovação da Gerência de Educação Superior. 

4. O aluno que no ato da matrícula recebeu o benefício de desconto em cursos 

superiores estabelecido pela Política Comercial Integrada Educação SESI, SENAI e IEL 

deverá optar por um dos benefícios das Faculdades da Indústria, ou seja, manter o 

desconto concedido ou preencher requerimento para solicitar a bolsa de estudos. 

5. O candidato à bolsa de estudos deve fazer a opção pela bolsa de seu interesse, 

seguindo orientações dos editais fixados pela Faculdade. 

6. A Secretaria Acadêmica anexará os documentos no Sistema de Gestão Acadêmica. 

7. O candidato poderá acompanhar o seu processo de solicitação no Sistema Acadêmico 

e, em caso de dúvidas, deve procurar a Secretaria Acadêmica da Instituição. 

8. A concessão de bolsa de estudos é válida somente a partir do deferimento do 

requerimento de solicitação ou no ato da matrícula para os cursos de graduação a 

distância. 

9. A dedução parcial ou integral do valor do curso por meio de bolsa de estudos não é 

cumulativa a outras bolsas de estudo ou descontos ofertados conforme a Política 

Comercial Integrada Educação SESI, SENAI e IEL. 

10. A porcentagem de dedução do valor do curso por meio de bolsa de estudos será 

 



 

 

aplicável a partir da 1ª mensalidade. 

11. A renovação da bolsa de estudos concedida ao aluno matriculado está condicionada 

ao seu desempenho e ao tempo de vigência do seu contrato. Nos cursos de graduação 

presencial, a solicitação de bolsa de estudo é renovada a cada rematrícula. 

12. A renovação das bolsas de estudos depende do desempenho do candidato, que não 

poderá ter reprovações nas disciplinas cursadas. O acompanhamento de desempenho e 

o controle de renovação é de responsabilidade do Diretor da Faculdade. 

 

                                                   TIPOS DE BOLSAS DE ESTUDOS                                             

 
 Bolsas de Estudos previstas para cursos de graduação e pós-graduação nas 

modalidades presencial e a distância. 

TIPOS DE BOLSAS 
DE ESTUDOS 

PORCENTUAL 
DE DEDUÇÃO 
DO VALOR DO 

CURSO 

PÚBLICO-ALVO CRITÉRIOS PROCEDIMENTOS 

1. Bolsa de 
Estudos 
colaboradores do 
Sistema FIEP 

GRADUAÇÃO 
Presencial 
 
30% + 5% de 
pontualidade 

Colaboradores do 
Sistema FIEP e 
dependentes diretos 
(cônjuge e filhos), 
aprendizes e 
estagiários. 

Oferta de Bolsa de 
Estudo não condicionada 
a número pré-fixado de 
vagas. 

Para solicitar esta bolsa de estudo, o 
candidato deve apresentar na 
secretaria da faculdade os seguintes 
documentos: 
 
Colaboradores: documentos listados 
no edital do vestibular e a 
declaração para comprovação de 
trabalho, que está disponível 
no Portal RH >> Minhas Informações 
>> Declaração p/ comprovação de 
trabalho. 
 
Cônjuges: documentos listados no 
edital do vestibular, a declaração para 
comprovação de trabalho e a certidão 
de casamento. 
 
Filhos: documentos listados no edital 
do vestibular, a declaração para 
comprovação de trabalho e a certidão 
de nascimento. 

GRADUAÇÃO 
A distância 1 

 
35% 

Colaboradores do 
Sistema FIEP e 
dependentes diretos 
(cônjuge e filhos), 
aprendizes e 
estagiários. 

Oferta de Bolsa de 
Estudo não condicionada 
a número pré-fixado de 
vagas. 

PÓS- 
GRADUAÇÃO 
Presencial e 
Híbrida (Unique) 
 
50% + 5% de 
pontualidade 

Colaboradores do 
Sistema FIEP e 
dependentes diretos 
(cônjuge e filhos), 
aprendizes e 
estagiários. 

Oferta de Bolsa de 
Estudo condicionada ao 
número de alunos 
matriculados. Não se 
aplica para programas 
internacionais. 

PÓS- 
GRADUAÇÃO 
Presencial, com 
parcerias 
internacionais 
 
20% + 5% de 
pontualidade 

Colaboradores do 
Sistema FIEP e 
dependentes diretos 
(cônjuge e filhos), 
aprendizes e 
estagiários. 

Oferta de Bolsa de 
Estudo condicionada ao 
número de alunos 
matriculados. 



 

 

2. Bolsa Egressos 

do Sistema do 

FIEP 

GRADUAÇÃO 
Presencial 
 
25% + 5% de 
pontualidade 

Alunos que 
concluíram: ensino 
médio no SESI 
curso técnico no 
SENAI 

Oferta de Bolsa de 
Estudo não condicionada 
a número pré-fixado de 
vagas. 

Para solicitar esta bolsa de estudo, o 
candidato deve apresentar na 
secretaria da faculdade o documento 
que comprove a conclusão do curso 
em uma das instituições do Sistema 
FIEP. 

   

GRADUAÇÃO 
A distância 1 
 
30% 

Alunos que 
concluíram: EJA e 
ensino médio no 
SESI, 
curso técnico, 
qualificação ou 
aperfeiçoamento no 
SENAI 

Oferta de Bolsa de 
Estudo não condicionada 
a número pré-fixado de 
vagas. 

PÓS- 
GRADUAÇÃO 
Presencial e 
Híbrida (Unique) 
 
45% + 5% de 
pontualidade 

Alunos que 
concluíram: cursos 
de graduação nas 
Faculdades da 
Indústria do Sistema 
FIEP. 

Oferta de Bolsa de 
Estudo condicionada ao 
número de alunos 
matriculados. 
Não se aplica a 
programas 
internacionais. 

3. Bolsa ENEM 

 
GRADUAÇÃO 
Presencial 
 
20% + 5% de 
pontualidade 

Aluno deve ter no 

mínimo média de 

500 pontos em uma 

das 2 últimas 

edições do ENEM 

2017, 2018) para 

obter à Bolsa 

ENEM. 

O número de bolsa de 
estudos deverá ser 
estabelecido pela 
Direção da Faculdade, 
considerando impactos 
financeiros e orçamento 
do curso e fixado em 
edital. 

Alunos selecionados por meio de 

processo seletivo, com critérios 

fixados em edital (número de bolsa 

de estudos e tempo de duração do 

benefício). 

 
Modelo de edital anexo a este 

documento. 

 
Utilizável a critério da Faculdade, 

considerando as metas de matrículas, 

número total de vagas autorizadas e 

resultados financeiros estabelecidos 

pelas Mantenedoras das Faculdades 

da Indústria. 

 
GRADUAÇÃO 
A distância 1 
 
25% 

Aluno deve ter no 

mínimo média de 

500 pontos em uma 

das 2 últimas 

edições do ENEM 

2017, 2018) para 

obter à Bolsa 

ENEM. 

O número de bolsa de 
estudos deverá ser 
estabelecido pela 
Direção da Faculdade, 
considerando impactos 
Financeiros e orçamento 
do curso e fixado em 
edital. 

4. Bolsa 

Transferência 

 

GRADUAÇÃO 
Presencial 

15% + 5% de 

pontualidade 

Alunos matriculados 

em outras IES com 

interesse em 

continuar a 

formação nas 

Faculdades da 

Indústria, 

ingressantes em 

turmas a partir do 3º 

período 

Utilizável a critério da 

Faculdade, considerando 

as metas de matrículas, 

número total de vagas 

autorizadas e resultados 

financeiros estabelecidos 

pelas Mantenedoras das 

Faculdades da Indústria. 

Alunos selecionados por meio de 

análise curricular, para ingresso em 

turmas em andamento, com 

aproveitamento de estudos de no 

mínimo 25% e no máximo 50% da 

carga horária total do curso. 

Utilizável a critério da Faculdade, 

considerando as metas de matrículas, 

número total de vagas autorizadas e 

resultados financeiros estabelecidos 

pelas Mantenedoras das Faculdades 

da Indústria. 

Modelo de edital anexo a este 
documento. 

GRADUAÇÃO 
A distância 1 
 

20% 



 

 

5. Bolsa Educa 

Mais Brasil 

 
 

GRADUAÇÃO 
Presencial 

25% + 5% de 

pontualidade 

A seleção dos 

candidatos é feita 

pelo Instituto Educa 

Mais Brasil. Não se 

aplica a alunos 

ingressantes já 

matriculados ou a 

alunos com 

matriculas 

trancadas. 

O número de bolsa de 

estudos deverá ser 

estabelecido pela 

Gerência das 

Faculdades. 

Para solicitar a Bolsa Educa Mais 

Brasil, o aluno deverá preencher o 

protocolo na Secretaria Acadêmica, 

apresentando: 

1. Carta de Aprovação no Programa 

Educa Mais Brasil. 

2. Contrato de Prestação de Serviços 

firmado com o Educa Mais Brasil. 

3. Comprovante de Pagamento da 

primeira parcela ao Educa Mais 

Brasil. 

GRADUAÇÃO 
A distância 1 

Até 50% (de 

acordo com a 

campanha 

vigente) 

A seleção dos 

candidatos é feita 

pelo Instituto Educa 

Mais Brasil. Não se 

aplica a alunos 

ingressantes já 

matriculados ou a 

alunos com 

matriculas 

trancadas. 

O número de bolsa de 

estudos deverá ser 

estabelecido Gerência 

das Faculdades. 

6. Bolsa 

Responsabilidade 

Social 

GRADUAÇÃO 
Presencial 

Até 100% + 5% de 
pontualidade 

Para alunos que 

comprovem 

necessidade 

socioeconômica, 

selecionados por 

critérios 

semelhantes aos do 

PROUNI 

O número de bolsa de 

estudos deverá ser 

estabelecido pela 

Direção da Faculdade, 

com autorização da 

Gerência de Educação 

Superior, considerando 

impactos financeiros e 

orçamento do curso e 

fixado em edital. 

Alunos selecionados por meio de 

processo seletivo, com critérios 

fixados em edital (número de bolsa 

de estudos e tempo de duração do 

benefício 

 
 

Modelo de edital anexo a este 

documento. 

7. Bolsa Monitoria 

GRADUAÇÃO 
Presencial 

25% + 5% de 

pontualidade 

Alunos 

regularmente 

matriculados em 

cursos de 

Graduação das 

Faculdades da 

Indústria. 

O número de bolsa de 

estudos deverá ser 

estabelecido pela 

Direção da Faculdade, 

considerando impactos 

financeiros e orçamento 

do curso e fixado em 

edital. 

Utilizável a critério da 

Faculdade, considerando 

as metas de matrículas, 

número total de vagas 

autorizadas e resultados 

financeiros das 

Faculdades da Indústria  

Alunos selecionados por meio de 

processo seletivo, com critérios 

fixados em edital (número de bolsa 

de estudos e tempo de duração do 

benefício), com o objetivo de 

estimular a participação dos alunos 

em atividades de apoio à pesquisa, 

ao ensino e à aprendizagem sob a 

supervisão de um docente. 

 

Modelo de edital anexo a este 

documento. 

 

1 Bolsas exclusivas para os cursos de graduação, ofertados na modalidade a distância, nos polos da Faculdade da Indústria (parceria 
FAEL). O percentual da bolsa pode ser acrescido de desconto pontualidade, variável de acordo com data de pagamento. 
 



 

 

                                                   DISPOSIÇÕES GERAIS                                             
 

A operacionalização dos procedimentos descritos nesse documento, assim como o 

monitoramento e gestão dessa ação são de competência das equipes das Faculdades da 

Indústria. 

Esta orientação não altera requerimentos de Bolsas de Estudos deferidos pelas 

Faculdades para alunos ingressantes até o 1º semestre de 2019 e deve ser padrão nas 

Faculdades da Indústria a partir no 2º semestre de 2019 e revoga todos os demais 

documentos descritos sobre concessão de Bolsas de Estudos. 

 
 
 
 
 
 

Carlos Eduardo Leite Ribeiro 
Gerente de Educação Superior 

 
Em caso de dúvidas ou necessidade de informações complementares, encaminhar para 

e-mail mantenedora@sistemafiep.org.br . 

mailto:mantenedora@sistemafiep.org.br

