
 

 

ORIENTAÇÕES BOLSA DESEMPENHO 2021.1 

 

Regulamentação através das Portarias DIR n° 38-A/2020 e DIR n° 38-B/2020, 

disponíveis no site institucional, na aba comece agora/ bolsas e financiamentos. 

 

Bolsa de 30% - graduação presencial e graduação a distância  

 

CURSO AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

VULNERABILIDADE 
SOCIOECONÔMICA  

TOTAL 

DIREITO DIURNO 05 03 08 

DIREITO NOTURNO 05 03 08 

PSICOLOGIA 02 02 04 

ADMINISTRAÇÃO 01 01 02 

MARKETING 01 01 02 

ADS 01 01 02 

   26 

GESTÃO 
COMERCIAL EaD 

 
 

01 GESTÃO RH EaD 

GESTÃO 
FINANCEIRA EaD 

GTI EaD 

 

 

MODALIDADES DE CONCORRÊNCIA E REQUISITOS 

 

Modalidade ampla 

• Estar regularmente matriculado no período tempestivo; 

• Pagamento da primeira mensalidade até dia 21/02, último dia do período 

tempestivo de matrícula; 

• Ter cursado todas as disciplinas da fase correspondente em 2020.2;  

• Ter média geral no semestre 2020.2 igual ou maior que 8,0. 

 

Modalidade vulnerabilidade socioeconômica 

Esta modalidade requer que o aluno faça inscrição e envie documentos de 

comprovação da vulnerabilidade socioeconômica.  



As inscrições devem ser feitas por e-mail e, no mesmo e-mail deve ser enviada 

a documentação comprobatória. A falta de documentação elimina o candidato 

da concorrência. 

Inscrições pelo e-mail:  bolsadesempenho@cesusc.edu.br   

Período de inscrição:  21/01 até 21/02 

 

Documentos para comprovação da situação de vulnerabilidade socioeconômica: 

Comprovação de renda bruta, por pessoa, de até 2 salários mínimos (ver 

Declaração de renda familiar - modelo anexo na Portaria) 

E, além da declaração, de acordo com a situação de cada candidato: 

 

a. Termo rescisão ou suspensão do contrato de trabalho (3 últimos 

contracheques) 

b. Declaração de renda de trabalhador informal 

c. MEI – Declaração de faturamento 

d. Carteira de trabalho e 03 últimos contracheques 

e. Autônomos – declaração do imposto de renda 2020 com recibo ou 

Declaração de renda de autônomo com firma reconhecida 
 

• Quando com mensalidades em atraso, devem estar renegociadas; 

• Ter cursado no mínimo 12 créditos em 2020.2; 

• Média geral no semestre 2020.2 igual ou maior que 8,0. 

 

Bolsa Desempenho EaD 

Estar regularmente matriculado;  

Ter feito pagamento da primeira mensalidade até 21/02, último dia da matrícula 

tempestiva; 

Ter cursado todas as disciplinas dos módulos I e II; 

Média igual ou superior a 8,0 no 2020.2. 

 

Cronograma: 

 

Inscrições Bolsa vulnerabilidade socioeconômica 21/01 até 21/02 

Fim período tempestivo de matrículas 21/02 

Resultado Bolsa Desempenho 01/03 

Interposição de Recursos 02/03 até 04/03 

Resultado recursos 08/03 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


