REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS POR
MÉRITO ACADÊMICO
PROCESSO SELETIVO FACULDADE ANCLIVEPA 2019 – 1º SEMESTRE
O Diretor Geral da Faculdade ANCLIVEPA, mantida pelo Centro Educacional Anclivepa Ltda.,
com fundamento no parágrafo 3º do artigo 32 da Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de
dezembro de 2007, publicada no DOU de 13 de dezembro de 2007, consolidada em 2010; na
Portaria MEC nº 391, de 07 de fevereiro de 2002, publicada no DOU de 12 de fevereiro de
2002; no Parecer CNE/CP nº 98, aprovado em 06 de julho de 1999 e homologado pelo Ministro
da Educação conforme publicação no DOU de 29 de julho de 1999; na Portaria MEC nº 391, de
07 de fevereiro de 2002, publicada no DOU de 12 de fevereiro de 2002; no inciso II do artigo
44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, publicada no DOU de 23 de dezembro de
1996; e no seu Regimento Geral; torna público o Regulamento para Processo de Seleção de
candidatos às vagas do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia e Biologia.
A FACULDADE ANCLIVEPA estabelece o presente regulamento, que regerá as condições para
concessão e manutenção das modalidades de bolsas de estudo e benefícios, oferecidos no
Processo Seletivo 2019 para cursos de graduação presenciais.
1)Bolsa de Estudos por Mérito Acadêmico:
1.1 Será concedida BOLSAS DE ESTUDOS POR MÉRITO ACADÊMICO para CANDIDATOS
aprovados na Prova Tradicional, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019. A porcentagem da bolsa
de estudo será equivalente a nota final, composta pela prova de múltipla escolha mais a nota
da redação. Assim o candidato poderá atingir a nota máxima de 70 (setenta pontos) para bolsa
de 100%, notas entre 65 e 69 pontos serão concedidas bolsas de 90%, notas entre 60 de 64
pontos serão concedidas bolsas de 80%, notas entre 55 a 59 pontos serão concedidas bolsas
de 70%, e a nota final mínima classificatória será de 30 (trinta pontos) para bolsa de 50%,
conforme Edital nº 1 de 01, setembro de 2018.
1.2 Este benefício é válido exclusivamente para ingressantes pela modalidade Prova
Tradicional 2019.1 e para cursos de graduação presenciais;
1.3 O pagamento do valor da matrícula referente ao ingresso no 1º semestre do curso é
obrigatório e se fará com base no valor bruto da mensalidade descontado o valor da bolsa de
estudos;
1.4 Haverá, ainda, a possibilidade de o bolsista ser requisitado para participar de programas de
Monitoria e Iniciação Científica;
1.5 O benefício é automaticamente e integralmente cancelado em caso de sanção disciplinar,
e/ou mudança de curso após o início das aulas e/ou interrupção dos estudos, em qualquer
momento (trancamento, cancelamento, abandono etc.) e/ou em caso de reprovação em uma
ou mais disciplinas (por nota e/ou falta);
1.6 Deve ser mantida a média geral semestral igual ou superior a 7,0 (sete), com
arredondamento até a primeira casa decimal;
1.7 Nos semestres nos quais o bolsista não atingir a média geral semestral igual ou superior a
7,0 (sete), o desconto será reduzido, escalonadamente, em 10%. Nesses casos, o desconto será

integralmente cancelado em caso de atraso de duas ou mais mensalidades (consecutivas ou
não); e 1.8 o desconto parcial ou integral eventualmente perdido é irrecuperável.
2) As bolsas serão distribuídas de acordo com o desempenho/potencial do candidato
3) Os candidatos que estejam ingressando pelo processo de transferência, ou por serem

portadores de diploma de curso superior (externo ou ex‐aluno) ou que estejam fazendo
reabertura de matrícula não concorrem a esta modalidade de bolsa.
5) Poderão concorrer às bolsas integrais os candidatos inscritos para as Provas Tradicionais do
Processo Seletivo de 2019 – 1º Semestre descritas no item 1 deste Regulamento que forem
aprovados, conforme o Edital e o Manual do referido Processo Seletivo. Na hipótese de não
atingir a nota mínima 30 (trinta pontos), o candidato poderá ou não ser contemplado com a
bolsa de estudos, ficando a decisão ao critério da FACULDADE ANCLIVEPA.
6) A bolsa integral somente será concedida para os alunos ingressantes que cursarão o
primeiro período letivo no 1º semestre de 2019; em caso de o aluno solicitar aproveitamento
de estudos que implique em remanejamento para outro período letivo, ele perderá a bolsa
integral, sem direito a qualquer reclamação ou recurso.
7) O candidato concorre somente dentro do curso de sua primeira opção feita no ato da
inscrição para o Processo Seletivo; para o curso de segunda opção, ele não ganhará bolsa,
independentemente de sua classificação.
8) As bolsas serão conferidas aos ganhadores no ato da matrícula inicial no curso, devendo os
beneficiados da 1ª edição (prova em 19/01/2019) e os beneficiados da 2ª edição (prova em
20/01/2019) efetuar a matrícula até 03 (três) dias após a publicação no site do resultado, sob
pena de perda do benefício.
9) As matrículas dos beneficiados com bolsa parcial ou integral deverão ser realizadas
presencialmente na Secretaria do campus onde o aluno irá estudar, no prazo estipulado no
item 8 deste Regulamento.
10) Na hipótese de algum candidato contemplado com bolsa parcial ou integral deixar de
efetuar a matrícula no prazo estipulado no item 8 deste Regulamento ou tiver sua matrícula
indeferida em razão de pendência documental, não haverá segunda chamada ou convocação
de suplentes para a vaga. A entrega completa de todos os documentos de matrícula, no prazo
estipulado no item 8 deste Regulamento, é obrigatória para a garantia da concessão do
benefício da bolsa.
11) Caso não se forme turma do curso/campus/turno para o qual o aluno se matriculou com o
benefício da bolsa integral, ele poderá optar por outro curso com mensalidade igual ou menor
do que a do curso em que está matriculado;
São Paulo, 02 de janeiro de 2019.
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