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REGULAMENTO DE SORTEIO 

 DE BOLSAS DE ESTUDOS – 2020 

 

Disposições Gerais 
 

• O presente Regulamento refere-se ao sorteio de Bolsas de Estudos definindo os princípios gerais 
e as condições para participação do sorteio de bolsas de estudos de 50% (cinquenta por cento) 
de desconto no curso para ingressantes no primeiro semestre de 2020, nos cursos de graduação 
da Unicir - Faculdade do Cariri Paraibano. 

1º - Como funciona? 
 

1.2 O sorteio de bolsas possui uma única edição (anual). 

 
1.2 Para concorrer às bolsas de estudo os interessados deverão: 

 

• Realizar a inscrição gratuita e marcar presença no Aulão da Unicir, no site www.unicir.edu.br; 

• Realizar a prova do VESTIBULAR 2020, inscrição no site www.unicir.edu.br, ser aprovado e 

se matricular até 31/01/2020; 

• Ser ingressante de primeiro período em 2020/1; 
 

• Estar devidamente matriculado na Unicir - Faculdade do Cariri Paraibano. 

1.3. Não haverá possibilidade de indicação de beneficiários para as bolsas de estudo de que trata 
o presente regulamento. A ação é baseada em sorteio. Apenas terá direito a usufruir da bolsa, o 
participante sorteado. 

 
2º - Da Bolsa 

 

2.1 O presente regulamento rege a concessão de 02 (duas) bolsas de estudo de 50% (cinquenta 

por cento) de desconto, nos cursos de Direito e Educação Física: 
             01 – Bolsa para o Curso de Direito      -     01 – Bolsa para o Curso de Educação Física 

2.2 A bolsa de estudos só poderá ser desfrutada unicamente pelo ganhador, não sendo possível a 
sua transferência a terceiros. 

 

 

3º - Dos Cursos e Vagas 
 

3.1 Não é permitido, por iniciativa do candidato, em caso de aprovação, transferir a bolsa de 
estudos, para outro curso ou unidade da Unicir, seja ela presencial ou a distância. 

 
4º - Da oferta do curso 

 

4.1 - Não sendo preenchidas pelo menos 80% (oitenta por cento) das vagas destinadas ao curso e 

ao turno no qual o aluno se matriculou, a Instituição reserva-se o direito de não oferecer o curso no 

semestre letivo 2020/1. 

 

 

 
 

http://www.unicir.edu.br/
http://www.unicir.edu.br/
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5º - Resultado e Validade do Sorteio 
 

5.1 A bolsa de estudo só é válida para a unidade indicada no ato da matrícula. 
 

5.2 A divulgação do resultado final dar-se-á em 03 de Dezembro de 2019 no site  www.unicir.edu.br. 
  e nas redes sociais da Unicir. 
 

5.3 Caso o participante sorteado não ter participado do Aulão e feito o Vestibular 2020, a Unicir - 

Faculdade do Cariri Paraibano reserva-se o direito de sortear até que o sorteado esteja matriculado. 

5.4 Para validade da bolsa de estudos é necessário que o aluno permaneça matriculado na 
faculdade durante o período de concessão da mesmo. O aluno perderá a bolsa se trancar, 
abandonar, cancelar o curso ou se ingressar em um período diferente do primeiro período do curso. 

 
5.5 A bolsa de estudo não é válida em caso(s) de disciplinas em regime de dependência. 

 
5.6 No ato da convocação (sorteio), o ganhador deverá estar matriculado na Unicir - Faculdade do 
Cariri Paraibano, e terá o valor descontado pela matrícula e demais mensalidades. 

 
5.7 Caso o candidato sorteado adquirir durante o ano de 2020 bolsa de estudos integral através dos 
Programas Prouni, a Unicir reserva-se o direito de cancelar a bolsa de que trata o presente 
regulamento. 

 

5.8 Se o aluno sorteado tiver bolsa parcial dos programas do Governo Prouni, a Unicir - Faculdade 
do Cariri Paraibano não arcará com a parte que o programa de bolsa não contempla. Não havendo 
reembolso em dinheiro. 

 

6º - Dúvidas e Omissões 
 

 6.1 O ganhador perderá a bolsa nos seguintes casos: (I) se desrespeitar os termos do 

Regimento Interno da Unicir - Faculdade do Cariri Paraibano à qual estiver vinculado; (II) se apresentar 

documentos ou informações incorretas, falsas, ou se fizer uso de quaisquer meios ilícitos para obtenção 

das vantagens constantes do presente regulamento ou não apresentar a documentação comprobatória; 

(III) se trancar, abandonar o curso; (IV) se conseguir bolsa integral através do Prouni; (V) se houver 
inadimplência do percentual restante (50%) pago pelo estudante, por mais de 30 dias do vencimento 
da mensalidade. (VI) em caso de reprovação. (VII) não matricula-se na data limite do calendário 
acadêmico no período de matrículas. 

 

 6.2 Os ganhadores das bolsas deverão ceder, gratuitamente, por tempo indeterminado, seu 
nome, imagem e voz, para efeito de divulgação. 

 

7º - Disposições Finais 
 
7.1  Após a efetivação da matricula o aluno deverá assinar contrato de bolsista na secretaria da 
Unicir. 
 
7.2 Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos administrativamente por 
deliberação da Direção Executiva da Unicir - Faculdade do Cariri Paraibano,  ou fora da instância 
administrativa no Foro da Comarca da Cidade sede da Instituição. 
 

8º - Entrada em Vigor 
 
8.1 O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação. 

 
 

Sumé, 18 de Outubro de 2019. 

http://www.unicir.edu.br/

