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REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS PARCIAIS para Candidatos Aprovados 

NO ENEM 2017, PARA OS CURSOS PRESENCIAIS DA FACULDADE REBOUÇAS DE 

CAMPINA GRANDE  
 

 

 

1. A FACULDADE REBOUÇAS DE CAMPINA GRANDE, entidade mantida pela INFOGENIUS 

ESCOLA TÉCNICA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES - LTDA, estabelece o presente 

regulamento, que regerá as condições para concessão e manutenção das modalidades de bolsas 

de estudo parciais e benefícios, oferecidos no Processo Seletivo semestre/2018.1 para cursos de 

graduação presenciais. Serão 10 bolsas para os cursos de Graduação de Farmácia, Design 

de Interiores. Para informações complementares, o Edital do Processo Seletivo 

semestre/2018.1 está disponível no site da instituição.  

2. A FACULDADE REBOUÇAS DE CAMPINA GRANDE concederá para estudantes aprovados no 

Processo do Enem 2017 bolsas de estudos parciais com descontos, baseada na NOTA DO ENEM 

DE 2017. 

3. As bolsas serão distribuídas de acordo com o desempenho/potencial do candidato e será 

aplicada apenas para o 1º semestre de 2018.1. 

4. Este processo só se aplica aos cursos de Bacharelado em Farmácia e Design de 

Interiores. 

5. 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.  

6. Poderão concorrer às bolsas parciais os candidatos inscritos no ENEM de 2017 que foram 

aprovados, conforme o Edital e o Manual do referido Processo Seletivo, e que alcançaram, no 

mínimo, média final igual ou superior a 399, independentemente da classificação geral, o 

candidato não fará jus e não será contemplado com a bolsa integral.  

7. As bolsas parciais somente serão concedidas para os alunos ingressantes que cursarão o 

primeiro período letivo no semestre de 2018.1; 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.  
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8. O candidato concorre somente dentro do curso de sua primeira opção feita no ato da 

inscrição para o Processo Seletivo.  

9. Não poderão concorrer à bolsa parciais a que se refere este Regulamento os funcionários 

e/ou dependentes de funcionários da INFOGENIUS ESCOLA TÉCNICA E CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES - LTDA, entidade mantenedora e da FACULDADE REBOUÇAS DE 

CAMPINA GRANDE, bem como aqueles funcionários e/ou dependentes que já são ou foram 

alunos ingressantes a qualquer tempo.  

10. Também não poderão concorrer à bolsa parciais a que se refere este Regulamento alunos 

ou ex-alunos da INFOGENIUS ESCOLA TÉCNICA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES - LTDA, e 

da FACULDADE REBOUÇAS DE CAMPINA GRANDE, ingressantes a qualquer tempo.  

11. As bolsas serão conferidas aos ganhadores no ato da matrícula inicial no curso, devendo os 

beneficiados da 1ª edição efetuar a matrícula até o dia 30/01/2018, sob pena de perda do 

benefício.  

12. As matrículas dos beneficiados com bolsa parciais deverão ser realizadas presencialmente 

na Secretaria da FACULDADE REBOUÇAS DE CAMPINA GRANDE, no prazo estipulado no item 11 

deste Regulamento.  

13. Na hipótese de algum candidato contemplado com bolsas parciais deixar de efetuar a 

matrícula no prazo estipulado no item 11 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 11 deste Regulamento, é obrigatória para a garantia da concessão do benefício da bolsa.  

14. As bolsas parciais concedidas serão aplicadas a partir da primeira mensalidade do curso 

(referente ao ato da matrícula inicial) salvo se houver interrupção por trancamento, 

cancelamento de matrícula ou reprovação, hipóteses em que o benefício da bolsa será 

automaticamente cancelado.  

15. O benefício da bolsa parciais 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).  

16. Para ser contemplado com a bolsa parciais, no momento da matrícula o candidato deve 

apresentar: Certificado de Conclusão do 2º Grau, registrado e reconhecido pela autoridade 

competente, nos termos da legislação vigente, no caso de primeiro curso; Documento de 
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identidade (RG, Órgão de Classe, Passaporte, CTPS) e CPF; Título de Eleitor; Comprovante de 

Residência; Foto 3x4; Certidão de Casamento (se casado for); Certificado de Reservista ou 

Dispensa da obrigatoriedade.  

17. Eventual tolerância da Instituição com relação ao não cumprimento de quaisquer obrigações 

descritas neste documento não constituirá novação, sendo facultado à Instituição a qualquer 

momento, exigir o cumprimento das condições contratuais pactuadas ou suspender integral ou 

parcialmente o benefício concedido.  

18. Este regulamento é parte integrante dos Contratos de Prestação de Serviços Educacionais 

firmados entre a Instituição e os beneficiados.  

19. O candidato inscrito para as bolsas de estudo aqui regulamentadas aceita e adere de forma 

integral e irrestrita às condições previstas neste Regulamento.  

20. A Faculdade Rebouças de Campina Grande se reserva o direito de suspender esta promoção 

ou de alterar as condições estabelecidas neste Regulamento, a qualquer tempo e sem 

necessidade de consulta ou de aviso prévio a quem quer que seja.  

21. As dúvidas não previstas neste Regulamento serão resolvidas pela Comissão Organizadora 

do Processo Seletivo de 2018.1.  

Pontuações autorizadas a participar do processo seletivo NOTA DO ENEM: 

 

• Média de 399 pontos o aluno passará a ter um desconto de até 50% nas 

mensalidades do 1º e 2º Semestre de Curso e matricula 199,00 (Para os cursos 

de Farmácia e Design de Interiores) 

• Média de 400 a 500 pontos o aluno passará a ter um desconto de até 60% nas 

mensalidades do 1º Semestre de Curso e matricula 199,00 e 50% para o 2º 

Semestre (Para os cursos de Farmácia e Design de Interiores) 

• Média de 501 a 600 pontos o aluno passará a ter um desconto de até 70% nas 

mensalidades do 1º Semestre de Curso e matricula 199,00 e 50% para o 2º 

Semestre (Para o curso de Farmácia) 

 Exceto o Curso de Gestão de Recursos Humanos 

Campina Grande - PB, 20 de Janeiro de 2018. 

Jeannine Nóbrega Figueiredo 

Fábio Rebouças Figueiredo 

DIRETORES-PRESIDENTES DA FRCG 


