
 

 

 
REGULAMENTO 

 
PROGRAMA DE  DO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AOS 
COLABORADORES E SEUS FAMILIARES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE 
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – UNITPAC COM SEDE EM ARAGUAÍNA, PARA OS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO (EXCETO MEDICINA). 
 

1.  OBJETIVO 
 
1.1. O objetivo do presente regulamento é instituir as regras gerais para a 

concessão, funcionamento e validade de bolsa para os cursos de graduação 
oferecidos pelo UNITPAC - ARAGUAÍNA, exceto para o Curso de Medicina, 
visando a valorização dos seus funcionários administrativos e docentes, 
estendendo também a seus dependentes, pais e conjugues 
 

2. DA VIGÊNCIA 
 
2.1. A vigência para adesão e renovação ocorrerá no período de 01/08/2021 a 

31/08/2021.  
 

3. DAS BOLSAS DE ESTUDO 
 
3.1. As bolsas de estudos serão concedidas nos cursos de Graduação, exceto o 

curso de Medicina, na modalidade presencial e on-line e em diversas áreas de 
atuação profissional, pelo UNITPAC. 

3.2. Serão elegíveis à bolsa de 70% os funcionários técnicos administrativos, 
docentes do ensino superior e preceptores celetistas contratados pela 
instituição, à mais de 180 dias, com carga horária mínima igual ou superior à 
12h. 

3.3. Familiares terão direito à bolsa de estudo de 50% nos cursos de Graduação. 
São elegíveis o Cônjuge ou companheiro (a), assim considerada a pessoa que 
vive com o (a) funcionário (a), na forma da legislação, em união estável; 
Filhos ou enteados, na forma da legislação vigente e Pais dos funcionários.  

3.4. É vedada a concessão de Bolsa prevista neste documento à funcionários que 
não estejam no efetivo exercício de suas funções, ressalvadas as hipóteses de 
afastamento autorizados em razão de:  
 

 Licença médica para tratamento de Saúde; 

 Licença para realização de cursos de aperfeiçoamento, especialização, 
mestrado ou doutorados. 

 
Funcionários em licença sem vencimento, não devem ser beneficiados pelo programa. 

 

 



 

 

4. PRÉ-REQUISITOS 

4.1. Para ter direito à bolsa de estudos é necessário: 

a) Mínimo de 6 meses de vínculo empregatício ou na posição atual; 
b)  Aprovação pelo setor Gestão de Pessoas e Reitoria; 
c) Não poderá ter descontos cumulativos. 

 

4.2. Cumpridos os requisitos, o colaborador ou familiar deve ser inscrever no 
curso escolhido, seguindo os passos abaixo: 
 

a) Inscrever no curso de graduação desejado através do site: 
https://www.unitpac.com.br/inicio ou comparecer presencialmente na sala da 
matricula na IES. 

b) Comparecer junto aos guinches de atendimento da secretária para preencher o 
requerimento da bolsa de estudo entre os dias 01 e 31 de agosto. 

c) No ciclo de 2021.2, o valor da matrícula inicial (calouro) é de R$ 50,00, deste 
modo, a bolsa de estudos começará a ser concedida a partir da segunda 
mensalidade e para alunos veteranos começará a computar no mês posterior à 
solicitação, ou seja, setembro de 2021  
 

4.3. Para o requerimento de bolsa de estudo para familiares, deve ser enviado 
também um documento que comprove de grau de parentesco. 
 

5. DA RENOVAÇÃO 

5.1. Pré-requisitos: 

a) A solicitação da bolsa de estudos deve ser renovada a cada semestre. 
b) O beneficiado deve possuir rendimento de, no mínimo, 75% no 

semestre anterior e obter frequência semestral (mínimo de 75%). 
c) Em caso de o rendimento não ser alcançado, o benefício será 

cancelado por um semestre (graduação) e um novo requerimento 
pode ser protocolado, no semestre/ano subsequente ao 
cumprimento da regra.  

d) O beneficiado não deve possuir débito de qualquer natureza junto à 
instituição, inclusive na condição de responsável financeiro.  

e) A concessão do benefício está condicionada ao período de vinculo do 
colaborador com a instituição, logo, a rescisão do contrato de 
trabalho, implicam na cessação do benefício a partir do mês 
subsequente. 

 

 

 

https://www.unitpac.com.br/inicio


 

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

6.1. A cada rematrícula, o colaborador deverá apresentar a ficha assinada para 
comprovar que mantém o vínculo; 

6.2. A matrícula poderá ser realizada mediante a formação de turma para o curso 
escolhido; 

6.3. Se o curso escolhido não formar turma, o aluno poderá solicitar 
aproveitamento do requerimento da bolsa de estudos em outro curso que 
tenha formado turma. Neste caso deverá procurar a IES para solicitar a troca 
de curso. 

6.4. Para bolsa de estudo para familiares, no momento do envio do requerimento, 
deve ser enviado também um documento que comprove o grau de 
parentesco. Para renovação de bolsa não é necessário enviar a documentação 
para comprovação de grau de parentesco. 

6.5. O vencimento das mensalidades ocorre todo dia 13 e o valor corresponde à 
bolsa de estudo será condicionada à data do pagamento. Títulos quitados 
após a data de vencimento perderão o abatimento do valor da bolsa. 

6.6. A bolsa oferecida não poderá acumular  nenhum outro desconto, bolsas  ou 
financiamentos.  

6.7. A bolsa não é retroativa e será concedida a partir da data do protocolo com 
deferimento para o mês seguinte à solicitação. 

6.8. O beneficiário desta bolsa não poderá utilizar o benefício para mais de um 
curso simultaneamente. 

6.9. Todo benefício solicitado deve ser aprovado pelo departamento de gestão de 
pessoas e pela reitoria.  

6.10. O departamento de gestão de pessoas, também é responsável por informar 
a Secretaria, a perda da condição de beneficiário, por dependência ou perda 
da condição de funcionário, para fins de cessação do benefício, a partir do 
mês seguinte à perda da respectiva condição, inclusive de nos casos onde o 
docente deixe de atender a carga horária mínima para obtenção do 
benefício. 

 

7. DA DOMENTAÇÃO PARA FAMILIARES 

 

7.1. Para pais e/ou mães: Certidão de nascimento do colaborador e documento 
oficial com foto do (a) Pai/Mãe; 

7.2. Para Filhos: Certidão de nascimento do (a) filho (a) e documento oficial com 
foto do (a) filho (a); 

7.3. Para Cônjuge: Certidão de casamento e documento oficial com foto do 
cônjuge. 
 



 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1. Ao efetuar a matrícula, o aluno autoriza a AFYA e o CENTRO UNIVERSITÁRIO 

TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – UNITPAC a utilizar, 
eventualmente, sua imagem em diversas mídias, com preservação da 
dignidade da imagem, para divulgação com fins institucionais em materiais 
impressos, publicitários ou informativos que venham a ser divulgados. 

8.2. A participação do aluno no Programa, implica em total e irrestrita aceitação 
das condições para participação no Programa. 

8.3. Inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos obrigatórios, 
mesmo que verificados posteriormente, acarretarão a nulidade da matrícula. 

8.4. Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

8.5. A bolsa de estudos, objeto deste Edital, não abrange: 
 
8.5.1. Disciplinas, cursos de extensão, atividades de estágio ou 

atividades complementares que não constem no currículo regular dos 
respectivos cursos; 

8.5.2. Taxas de expedição de documentos e custos referentes a 
materiais didáticos não abrangidos pelas semestralidades; 
 

8.6. Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

8.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo. 

 

 

Araguaína, 02 de agosto de 2021. 
 

 
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – UNITPAC  

 

 

 

 

 

 


