
 

EDITAL DO CONCURSO DE BOLSAS DE INVERNO 

POLO MARINGÁ-PR (sede) 

O Diretor-Geral da Faculdade Instituto Superior de Educação do Paraná – 
FAINSEP, torna público o presente edital para normatizar o processo de 
inscrições, aplicação de provas, apuração de resultados, concessão de bolsas 
de estudo e a celebração de contrato de prestação de serviços educacionais 
junto aos contemplados. 

1 DOS CURSOS CONTEMPLADOS E QUANTIDADE DE BOLSAS OFERTADAS 

A FAINSEP promoverá concurso de bolsas de estudo a serem concedidas 
para os melhores classificados no vestibular deste certame, cuja oferta se 
limitará, exclusivamente, à quantidade de bolsas de estudo descritas no 
quadro abaixo: 

 
 

POLO Desc ,100% Desc, 80% Desc, 70% 
BOLSAS POLO MARINGÁ-PR 1 1 2 

 
POLO MARINGÁ-PR 

CURSOS OFERTADOS NO CONCURSO DE BOLSAS MODALIDADE 

ADMINISTRAÇÃO EAD 

PEDAGOGIA EAD 

SOCIOLOGIA EAD 

TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EAD 

 
 

2 DA PARTICIPAÇÃO DOS   CANDIDATOS 

Poderão participar do concurso, os interessados em ingressar em um curso 
superior, que tenham concluído o Ensino Médio. O concurso em questão é 
direcionado exclusivamente a alunos calouros. 

É obrigatória a prévia inscrição no vestibular e no concurso de bolsas, pelo 
site www.fainsep.edu.br Não haverá cobrança de taxas para a inscrição no 
concurso. 

Para a realização da prova, o participante OBRIGATORIAMENTE deverá 
apresentar documento oficial com foto (Cédula de Identidade - RG, Carteira 
de Habilitação, Passaporte ou Carteira de Trabalho). 

 

 

 

http://www.fainsep.edu.br/


 
 

3 DA REALIZAÇÃO E LOCAL DA PROVA 

O concurso constará de uma só etapa, de caráter classificatório, por meio da 
própria prova do vestibular que contemplará: 

Vinte questões envolvendo conhecimentos gerais e da educação básica: 
português, matemática, ciências, geografia e história, valendo de 0 (zero) a 
10 (dez), com peso 3 (três). 

Redação, valendo de 0 (zero) a 10 (dez), com peso 5 (cinco), com nota 
mínima 3 (três), para aprovação. 

No preenchimento do gabarito e na escrita final da redação, só será permitido 
o uso de caneta azul ou preta. 

A prova terá duração máxima de 1h30 (uma hora e meia) e será realizada no 
dia 18 (dezoito) de junho de 2019 (dois mil e dezenove), às 19h30 (dezenove 
horas e trinta minutos) horário de Brasília, não havendo tolerância para 
atrasos. 

A prova será realizada no seguinte local: 

a) Polo Maringá (SEDE): Rua dos Gerânios, 1893  

Os candidatos deverão comparecer ao local do concurso, com 15 minutos de 
antecedência. 

O tempo mínimo de permanência na sala de aplicação de prova será de 
15min (quinze minutos). 

No período de realização da prova, não será permitido o uso de aparelhos 
eletrônicos, tais como: celulares, calculadoras, tablets, pagers, entre outros.  

 
4 DA APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

As bolsas de estudo serão distribuídas para o curso indicado pelo candidato 
no preenchimento da inscrição no site, de maneira que os melhores 
classificados, ou seja, com maior pontuação, serão contemplados com os 
maiores percentuais de bolsas de estudo. 

Ocorrendo empate entre participantes, no mesmo curso, o desempate se dará 
em favor do candidato de maior idade ou com a maior pontuação na redação. 

A apuração dos ganhadores e a divulgação do resultado ocorrerão nos 
prazos previstos no cronograma deste edital, com publicação no site 
www.fainsep.edu.br 

Dos resultados publicados, não caberá qualquer recurso. O candidato que 
não confirmar sua matrícula no prazo exigido por este edital será 



 
desclassificado, sendo substituído pelo candidato seguinte na lista de 
classificação. 

 
5 CRONOGRAMA 

 

06/05/2019 15h 
Início das inscrições para o concurso de bolsas, 

no site.  

17/06/2019 23h59min Término das inscrições para o concurso de 
bolsas. 

18/06/2019 18h Abertura dos portões. 

18/06/2019 19h10min Fechamento dos portões. 

18/06/2019 19h30 min Início da prova. 

18/06/2019 21h Término da prova. 

26/06/2019 18h Publicação dos classificados das bolsas 
100%, 80% e 70%. 

26/06 a 
19/07/2019 

 Período de matrícula* para os aprovados e classificados 

*A realização da matrícula depende da aprovação do aluno no processo 
seletivo correspondente. O classificado que não efetivar sua matrícula, nos 
prazos acima descritos, perderá eventual benefício, nos termos do Edital e 
demais normas correspondentes. 

 

6 OUTRAS DISPOSIÇÕES 

A bolsa de estudo concedida é pessoal, intransferível e aplicável única e 
exclusivamente aos candidatos das turmas do segundo semestre de 2019 
(dois mil e dezenove). O contemplado não poderá requerer seu benefício para 
ingresso fora do prazo estabelecido por este edital. 

As bolsas de estudo contemplarão o curso na sua integralidade, podendo, 
porém, ser encerradas em caso de reprovação em mais de 2 (dois) módulos, 
no decorrer do curso e/ou perda do vínculo acadêmico, bem como quando o 
estudante deixar de cumprir com suas obrigações financeiras, no caso de 
bolsista parcial. 

A validade dos percentuais de desconto das bolsas de estudo está 
condicionada ao pagamento até o 5º dia útil após o vencimento e não 
acumular com outros descontos e/ou quaisquer programas governamentais 
de financiamento ou promoção de estudo. 
 
No caso de alunos calouros, que já haviam se matriculado no semestre a que 
se refere este certame e que venham a ser contemplados, a bolsa valerá 
apenas para as mensalidades subsequentes à matrícula, não havendo 
devolução ou abatimento de valores pagos até então. 
 
Não será permitida, ao aluno contemplado, a transferência de curso e polo, 
assim como trancamento de matrícula e cancelamento do módulo, sob pena 



 
de encerramento do benefício da bolsa. 

Este concurso é direcionado única e exclusivamente a calouros. Eventuais 
retornos ou vestibulares de veteranos não serão comtemplados com bolsas. 

 

Maringá, 06 de maio de 2019 

Argemiro Aluísio Karling 

Diretor Geral 
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