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CONCURSO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 
PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO E TECNOLÓGICOS 

 

Regulamento do concurso para concessão de bolsas de estudos para  os cursos 
de graduação e tecnológicos do Centro Universitário CIESA. 

 
O CENTRO UNIVESITÁRIO CIESA, por meio da Pró-reitoria de Graduação, 

informa a abertura do edital do CONCURSO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTUDO PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO E CURSO SUPERIOR 
TECNOLÓGICOS, doravante referenciado como CONCURSO, para os cursos 
oferecidos nas modalidade presencial, com início no primeiro semestre de 2023. 

 

DO OBJETO 

 
Artigo 1º O CONCURSO tem por objetivo a seleção de candidatos, dentre os 
participantes do processo seletivo, para concessão de bolsas de estudos nos termos 
deste edital. 

 
Artigo 2º Este edital se aplica somente ao processo seletivo para os cursos de 2023.1. 

 
Artigo 3º Serão concedidas (1.000) mil bolsas para os cursos de graduação e curso 
superior tecnológico, na modalidade presencial (a modalidade Presencial é aquela em 
que, pelo menos, 60% da carga horária são ministrados presencialmente no CIESA). As 
quantidades de bolsas e os respectivos percentuais oferecidos são apresentados na 
tabela a seguir: 

 
PERCENTUAL BOLSA QUANTIDADE BOLSA 

100% 1 

75% 10 

69% 400 

60% 589 

 

Parágrafo único: As bolsas serão concedidas para os candidatos aprovados que 
participarem exclusivamente do processo seletivo. As vagas são para os cursos de 
Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciências Contábeis, Bacharelado em 
Ciências da Computação, Bacharelado em Direito, Curso Superior Tecnológico em 
Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Curso Superior Tecnológico em Design de 
Moda, Curso Superior Tecnológico em Gastronomia, Curso Superior Tecnológico em 
Estética e Cosmética, Curso Superior Tecnológico em Segurança Privada e Curso 
Superior Tecnológico em Organização de Serviço Judiciário. 
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DA PARTICIPAÇÃO 

 
Artigo 4º. Poderão participar do presente concurso candidatos ingressantes para o 1º 
período no semestre de 2023.1 nos cursos relacionados no Artº 3ª, desde que não 
tenham vínculo em quaisquer dos cursos de graduação ou superior tecnológicos 
ofertados pelo CIESA, e desde que se inscrevam e participem do processo seletivo nos 
termos deste Regulamento. 
 
Artigo 5º. Não poderão participar do presente concurso alunos já matriculados para 2023 
ou em semestres anteriores, com vínculo ativo no CIESA, independentemente de já ter 
iniciado as aulas ou não.  

 

DA INSCRIÇÃO 
 

Artigo 6º As inscrições para o Concurso de Bolsas estarão abertas de 25/01 a 02/02/23 
pela internet, por meio do site www.ciesa.br 
 
Artigo 7º O candidato deverá se inscrever no link acima e realizar o envio da 
documentação solicitada para a seleção. Para inscrição deverão ser encaminhada as 
seguintes documentações: 
 

a) Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
b) Carteira de Identidade (RG);  
c) Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, 
d) Comprovante da nota do ENEM (somente edição dos últimos 5 anos) ou 
e) Quadro com composição da nota final do canditato (NFC). (ANEXO 1) 
f) As cópias enviadas não deverão exceder o tamanho de 2MB, em formato PDF. 

 
Artigo 8º. Todos os dados pessoais informados e inseridos no Formulário de Inscrição 
deverão pertencer ao candidato. 
 
Artigo 9º. No momento da inscrição o candidato deverá, obrigatoriamente, escolher 
somente 01 (um) curso pretendido e inserir todas as médias de notas de cada disciplina 
por série do Ensino Médio solicitadas para concorrer ao curso pretendido. 
 
Artigo 10º. Uma vez CONFIRMADA a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, 
a sua alteração, por erro do candidato, de nenhuma média final de disciplina por série do 
Ensino Médio.  
 
Artigo 11º Não haverá cobrança para a inscrição no concurso de bolsa, que será isenta 

para todos os candidatos. 

 

Artigo 12º. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato, em caso de preenchimento com dados incorretos e/ou 

incompletos, a Comissão Permanente do Concurso EXCLUIRÁ do Processo, bem como 

se constatado, posteriormente, serem inexatas ou inverídicas as referidas informações 
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inseridas no Formulário de Inscrição pelo candidato. 

 

DAS BOLSAS 
 
Artigo 13º. Serão distribuídas aos candidatos aprovados no processo seletivo, de acordo 
com sua classificação, e desde que preenchidos todos os requisitos descritos neste 
Regulamento e nos respectivos Regulamento dos cursos de graduação do CIESA. 
 
Artigo 14º. As bolsas terão validade a partir da primeira parcela e, a partir daí, valerão 
para todo o curso. 
 
Artigo 15º. Em caso de pagamentos realizados em parcela única (à vista), o desconto será 
aplicado sobre o valor bruto total do curso. 
 
Artigo 16º. As bolsas objeto do presente regulamento incidirão sobre o valor bruto total 
do curso e não serão cumulativas com quaisquer outros descontos/bolsas, inclusive, 
exemplificativamente, com desconto para matrícula antecipada, empresas 
parceiras ou ex-alunos, bolsa universidade, não se limitando a estes. 
 
Artigo 17º. Para receber a bolsa, o candidato deverá cumprir todas as exigências 
institucionais relativas a este Regulamento, ao processo seletivo e à matrícula, conforme 
Regulamento dos cursos de graduação para 2023. 
 
Artigo 18º. A bolsa de estudos será de uso pessoal, intransferível e só poderá ser 
usufruída na forma e condições previstas neste Regulamento. É vedada a permuta do 
valor da bolsa por dinheiro. 
 

 
DA SELEÇÃO 

 
Artigo 19º A classificaçao dos candidatos inscritos será feita, por quem optar utilizar o 
ENEM, com base no resultado da nota da redação, referente a edição informada pelo 
candidato no ato da inscrição. Para quem não optar pelo resultado do ENEM a 
classificação será realizada com base na média da disciplina de Lingua Portuguesa do 
histórico escola de nivel médio, que deverá ser detalhada no quadro 
 
MFLp1° = Média Final da disciplina de Língua Portuguesa da primeira série do Ensino 
Médio  
MFLp2° = Média Final da disciplina de Língua Portuguesa da segunda série do Ensino 
Médio;  
MFLp3° = Média Final da disciplina de Língua Portuguesa da terceira série do Ensino 
Médio. 
 
NFC = Nota Final do(a) candidato(a): MFLp1° + MFLp2° + MFLp3° / 3 = NFC 
 
Artigo 20º Para fins de classificação, a Nota final do candidato (NFC) possuirá apenas 2 
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(duas) casas decimais: Exemplo: a) 5,554 = 5,55; b) 5,555 = 5,56; c) 5,557 = 5,56. Desta 
forma, a NOTA da redação do ENEM será divida por 10, para equivalência de casas 
decimais.  
 
Artigo 21º A classificação final dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem 
decrescente da nota final (NFC) e far-se-á até o limite de vagas ofertadas por curso e 
categorização de vaga (ampla concorrência ou uma das opções de reserva de vaga). 
 
Artigo 22º Em caso de empate, será considerada a aplicação constitucional do critério 
de idade, conforme Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 
 
Artigo 23º A Comissão de Seleção será composta pela Pró-reitoria da graduação e por  
pelo menos dois professor integrante dos Cursos de graduação do CIESA. 

 
 

DO RESULTADO E DA MATRÍCULA 

 
Artigo 24º. A listagem dos contemplados com as bolsas de estudos será divulgada na 
página www.ciesa.br, no dia 03/02/2023, após as 18h00. 
 
Artigo 25º Os candidatos contemplados com as bolsas de estudos deverão realizar 
matrícula pelo site www.ciesa.br ou na secretaria de graduação do CIESA, sito na Rua Pedro 

Dias Leme, 203 – Flores, Bloco D, 1º andar, até o dia 10/02/23, de segunda a sexta-feira 

das 13h às 19h00. O não pronunciamento do candidato contemplado no prazo 
estabelecido implica na perda do direito à bolsa e sua extinção para todos os fins. 

 
Artigo 26º. Para realização da matrícula dever-se-á observar os seguintes documentos 
necessários: 

 

• RG; 
• CPF; 
• Comprovante de endereço; 
• Diploma nível médio; 
• Histórico de nível médio; 
• Vestibular para os alunos que não tiverem realizado a prova do ENEM. 
• Realizar o pagamento da 1ª mensalidade. 

 

DA PERDA DA BOLSA 

 
Artigo 27º. O candidato beneficiado perderá o benefício da bolsa quando se enquadrar 
em qualquer das situações abaixo: 
I. Não realizar a matrícula até 10/02/2023 (assinatura de contrato, entrega de 

documentos e pagamento de boleto); 
II. Cancelar ou abandonar o curso; 

III. Solicitar transferência para outra Instituição de Ensino; 

IV. Solicitar trancamento temporário do curso. 
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V. Não realizar o pagamento na data de vencimento do boleto, nos termos do 
Artigo 21 abaixo; 

VI. Deixar de pagar, pontualmente, duas mensalidades consecutivas. 
 
Artigo 28. Os descontos previstos neste Regulamento não incidirão nos meses em que 
houver atraso de pagamento. O desconto não será retroativo às parcelas em atraso, 
sendo reativado apenas para os meses seguintes ao pagamento do débito. Nos casos 
de inadimplência, ocorrerá a reativação da bolsa para as mensalidades posteriores, não 
vencidas, com a devida quitação do débito, exceto se o aluno deixar de pagar 
pontualmente duas mensalidades consecutivas, caso em que ele perderá o direito à 
bolsa com seu respectivo desconto. 

 
Artigo 29. Em caso de cancelamento do curso pela IES, por não formação de turma, o 
candidato poderá, obedecidas as condições do Regimento dos Cursos de graduação de 
2023, solicitar migração da bolsa para outro curso de graduação a ser ofertado em 2022, 
desde que realize a mudança de curso até o dia 13/02/2023. 
 
Artigo 30. Caso o candidato opte por não realizar a migração para outro curso, perderá 
o direito à bolsa, assim como a própria bolsa será extinta para todos os fins, não 
podendo, portanto, ser transferida para candidatos classificados em posições inferiores. 

 

Artigo 31. Em caso de número insuficiente de alunos para integralização das turmas dos 
cursos de graduação ofertadas pelo Centro Universitário CIESA, não havendo, portanto, 
oferta de nenhum dos cursos e, consequentemente, inviabilidade da migração descrita 
no Artigo 22, a bolsa será cancelada para todos os fins. 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 32. Serão automaticamente eliminados os candidatos que não cumprirem os 
requisitos e condições para a concessão da bolsa de estudos previstos neste 
Regulamento, no Regimento da graduação 2023, bem como não observarem os 
requisitos legais para o ingresso nos cursos de graduação. 
 
Artigo 33. As condições, prazos e percentuais previstos neste Regulamento entrarão em 
vigor a partir da data de sua veiculação e as concessões e manutenção dos descontos 
a partir desta data deverão obedecer às regras nele previstas, excluindo-se as regras, 
condições e percentuais anteriores eventualmente existentes. 

 
Artigo 34. O Centro Universitário CIESA e reserva no direito de revisar ou cancelar este 
Regulamento sempre que houver impossibilidade na sua execução ou inviabilidade 
financeira de cursos. Se, por qualquer motivo, alheio à vontade e controle do Centro 
Universitário CIESA não for possível a realização deste Programa conforme o planejado, 
estas poderão modificá-lo, suspendê-lo e/ou finalizá-lo, mediante aviso aos 
participantes. Caso o Programa tenha seu término antecipado, o Centro Universitário 
CIESA deverá avisar ao público em geral e aos participantes, através dos mesmos 
meios utilizados para sua divulgação, explicando as razões que a levaram a tal decisão. 
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Artigo 35. Não incidirão os percentuais de desconto previstos neste Regulamento sobre 
serviços especiais de segunda oportunidade de provas ou exames, provas alternativas 
ou especiais, trabalhos de campo, dilatações de integralização de curso, disciplina fora 
da grade regular, declarações diversas e segunda via de diploma e demais documentos, 
bem como serviços opcionais e de uso facultativo para o aluno, serviço de cópias, 
material didático de uso individual e obrigatório, taxas e/ou multa de biblioteca, 
protocolos diversos, entre outros, que poderão ser objeto de ajuste e cobrança à parte. 
Os valores e demais parâmetros desses serviços estarão disponíveis para consulta nos 
respectivos setores da IES. 

 
Artigo 36. Se for constatado que o candidato praticou qualquer tipo de fraude para a 
obtenção da bolsa, ele será automaticamente excluído do Concurso de Bolsas e a 
respectiva bolsa será cancelada. Caso a bolsa já tenha sido utilizada pelo candidato, ele 
deverá ressarcir à instituição concedente os valores a ela correspondentes, sem prejuízo 
das sanções legais e regimentais cabíveis. 

 
Artigo 37. A participação no Concurso de Bolsas implica na total aceitação do disposto 
neste Regulamento e no Regulamento da graduação em 2023. 

 

Artigo 38. Os casos omissos relativos à concessão das bolsas previstas neste 
Regulamento, bem como os dele decorrentes, serão resolvidos pela comissão 
responsável pela concessão de bolsas da IES. 

 
 
 

Manaus, 25 de janeiro de 2023. 

 

 
 
 

Centro Universitário CIESA 
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