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EDITAL DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENTIDADE 

BENEFICENTE - VIGÊNCIA 2019 

Edital nº 020/2018, 10 de Dezembro de 2018. 

A Instituição de Ensino Superior Sant´Ana - IESSA, inscrita no CNPJ sob nº 80.234.826/0015-50, mantida 
pela ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE BENEFICÊNCIA, pessoa jurídica de direito privado, de fins não 
econômicos, de caráter beneficente, educacional, cultural, de assistência social e de Entidade Beneficente, 
com sede e foro em Ponta Grossa - PR, na Rua Arnaldo Janssen, n° 320, inscrita no CNPJ sob o nº 
80.234.826/0001-54, torna público os critérios para o processo de manutenção de Bolsas de Estudo de 
Entidade Beneficente, para o período letivo de 2018, em conformidade com a Lei 12.101 de 27 de novembro 
de 2009 regulamentada pelo Decreto Lei 8.242 de 23/05/2014 e demais legislações pertinentes, além das 
normas institucionais. 

Art.1 – O presente Edital destina-se a regular o processo de manutenção de Bolsas de Estudo de Entidade 
Beneficente nos cursos de graduação da Instituição de Ensino Superior - IESSA. 
Parágrafo Primeiro: O processo de manutenção de Bolsas de Estudo de Entidade Beneficente aplica-se para 
os cursos de graduação: Bacharelado em Secretariado Executivo, Tecnologia em Logística, Bacharelado em 
Educação Física, Bacharelado em Psicologia, Bacharelado em Fonoaudiologia, Licenciatura em Pedagogia, 
Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Português: Letras/Libras. 
Parágrafo Primeiro: As Bolsas de Estudo de entidade Beneficente serão contempladas apenas para o período 
de janeiro a dezembro de 2019, podendo ser renovadas conforme a situação sócioe-conômica do aluno 
contemplado. 
Parágrafo Segundo: O processo de manutenção de Bolsas de Estudo de Entidade Beneficente – Edital 
n0 18/2018 destina-se SOMENTE a candidatos matriculados no ano letivo de 2018 e que tenham sido 
contemplados com a Bolsa de Estudo de Entidade Beneficente Integral ou Parcial. 

Parágrafo Terceiro: Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula para o primeiro semestre 
de 2019, dentro dos prazos acadêmicos, editais, comunicados, para que possam ser contemplados 
com a Bolsa de Estudo de Entidade Beneficente. 

Art.2 – Instituição de Ensino Superior Sant´Ana - IESSA aplicará o percentual previsto na legislação e de 
acordo com o limite de recursos financeiros disponíveis, concedendo Bolsas de Estudo de Entidade 
Beneficente, em percentuais de 100% e/ou de 50% sobre o valor da parcela, baseado na planilha de custos 
do curso pretendido, em benefício de estudantes que atendam às exigências previstas neste Edital. 
Parágrafo Primeiro. Para o ano de 2019, a IESSA MANTERÁ O NÚMERO DE BOLSAS, NA 
PROPORCIONALIDADE DO NUMERO DE ALUNOS ESTABELECIDO PELO PROGRAMA CEBAS.  
Parágrafo Segundo. As Bolsas de Estudos de Entidade Beneficente serão distribuídas nos cursos de 
graduação da IESSA da seguinte forma: 

Curso Superiores Ofertados
Bacharelado em Secretariado Executivo 
Bacharelado em Educação Física 
Bacharelado em Psicologia 
Bacharelado em Fonoaudiologia 
Licenciatura em Pedagogia 
Licenciatura em Filosofia 
Licenciatura em Educação Física 
Licenciatura em Letras: Português/Libras 
Tecnologia em Logística 
Bacharelado em Administração 
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Fica que determinado, por este edital, que foram renovadas
automaticamente todas as Bolsas Filantrópicas para os acadêmicos
que:
a)Entregaram a documentação de Manutenção de Bolsas, de acordo com o Edital: 
018/2018, 01 de Novembro de 2018 disponível em www.iessa.eu.br.  

As bolsas de 50% (cinqüenta por cento) que foram mantidas, poderão ser 
escalonadas para 100% de acordo com o Regulamento CEBas.  
�

Ficaram suspensas temporariamente as bolsas dos acadêmicos:

a)Inadimplentes 2018: (Poderão regularizar situação e trazer a documentação até dia 
24/01/2019, nos mesmos itens de acordo com o edital: 018/2018, 01 de Novembro de 
2018,disponível: www.iessa.eu.br. Caso o acadêmico não traga a documentação 
requerida, haverá cancelamento da bolsa após este prazo. 

a)Bolsistas 2018 que não trouxeram a documentação no prazo estabelecido. (Poderão 
regularizar situação trazendo a documentação até dia 24/01/2019, nos mesmos itens de 
acordo com o edital: 018/2018, 01 de Novembro de 2018, disponível: www.iessa.eu.br.  

Caso o acadêmico não traga a documentação requerida, haverá cancelamento da 
bolsa após este prazo.

Ficaram canceladas definitivamente, as bolsas dos acadêmicos:

a) Formandos(as) 2018.  

DIREÇÃO GERAL –IR. MARIA ALUÍSIA RHDOEN 
Ponta Grossa, 10/12/2018 


