
Resolução 39/REITORIA/UNIVATES           Lajeado, 16 de maio de 2001

Regulamenta a concessão de Benefícios 
a  Estudantes  do  Ensino  Médio, 
Profissionalizante  e  de  Graduação  do 
Centro  Universitário  -  UNIVATES  por 
carência financeira

O Reitor do Centro Universitário - UNIVATES, no uso de suas 

atribuições  estatutárias,  e  conforme  decisão  havida  na  reunião  do  Conselho 

Superior Acadêmico e Administrativo - CSAA, de 15/05/2001 (Ata 02/2001),

R E S O L V E:

Art.  1º  Aprovar a concessão de descontos visando a evitar a 

evasão escolar por motivos de carência financeira.

Art. 2º São concedidos descontos aos alunos do Ensino Médio, 

Profissionalizante ou de Graduação que se enquadrem na condição estabelecida 

no Artigo 1º, nos seguintes termos:

I - Bolsa que concede ao requerente um desconto de até 50% 

(cinqüenta por cento) do valor da mensalidade;

II - O requerente não pode receber mais de um benefício;

III  -  Quem  puder  buscar  outra  forma  de  benefício  (FIES, 

PROCRED, PCR, etc.) não terá direito aos descontos previstos, exceto quando 

considerado, pelos respectivos programas, com renda inferior ao mínimo exigido.

Art.  3º  A  concessão  do  benefício  indicado  no  Artigo  2º 

obedecerá à seguinte tramitação:

I - O requerente deverá solicitar o benefício e preencher a ficha 

socioeconômica;



II - As solicitações deverão ser encaminhadas à Pró-reitoria de 

Ensino da UNIVATES, preferencialmente por ocasião da matrícula;

III - O benefício tem vigência de no máximo um ano, quando o 

interessado deverá renovar o pedido.

Art.  4º Cabe  às  Pró-reitorias  das  Áreas  de  Ensino  e 

Administrativa analisar e aprovar os pedidos sobre a concessão dos benefícios  

aos alunos, levando em consideração os incisos I a V do presente artigo:

I  -  Considerações das condições financeiras da Instituição do 

valor previsto para tal finalidade;

II - Definição de parâmetros (nº de bolsas, total de descontos);

III - Análise das fichas socioeconômicas dos alunos candidatos 

aos benefícios, com base nos critérios do Programa de Crédito Educativo - PCR;

IV - Desempenho escolar pregresso dos alunos candidatos aos 

benefícios;

V - Conceito do aluno emitido por seus professores.

Art.  5º  A presente Resolução entra em vigor  na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Ney José Lazzari

Reitor do Centro Universitário 

UNIVATES



ANEXO I  

Resolução 39/REITORIA/UNIVATES, de 16 de maio de 2001

O Reitor do Centro Universitário UNIVATES, com base no inciso II 
do artigo 23 do Estatuto; tendo presente o artigo 4º, incisos II e III da Resolução 
39/REITORIA/UNIVATES,  de  16/05/2001,  e  considerando  a  necessidade  de 
regulamentar o artigo 4º da Resolução acima citada, na forma do presente Anexo, 
integrante da Resolução mencionada, decide:

Art.  1º A  apuração  da carência  para  concessão  de benefício  ou 
crédito utiliza o índice de carência (IC).

Parágrafo primeiro. O IC é calculado a partir da renda familiar bruta 
(RB), multiplicada pelos fatores: a) moradia (1 = casa própria; 0,6 = se financiada 
ou alugada); b) DG - doença grave (0,8 = se existente no grupo familiar; 1 = se  
inexistente); c) P - matrícula em curso superior (1 = se apenas o candidato está 
matriculado;  0,8 = se outro membro do grupo familiar paga curso superior); e d) 
escolaridade  em  curso  superior  (3  =  se  o  candidato  já  tem  curso  superior 
completo; 1 = se o candidato não tem curso superior completo). O resultado da 
multiplicação da RB com os fatores relacionados será dividido pelo número de 
membros do grupo familiar (GF), observando-se que o candidato integra o GF, 
apurando-se no resultado o índice de classificação. Fórmula: IC = (RB x M x DG x 
Px CS) / GF.

Parágrafo segundo. A UNIVATES admite como doenças graves, 
na presente normatização, por analogia, as previstas pela da legislação federal 
para fins de auxílio previdenciário e isenção do Imposto de Renda.

Art.  2° O IC máximo no ano de 2004 e exercícios vindouros fica 
definido em 550 (quinhentos e cinqüenta).
  

Parágrafo único.  No respectivo processo seletivo, o IC poderá ser 
alterado para mais ou para menos, conforme a verba disponível e o número de 
candidatos  inscritos,  seja  no  PCR  –  Programa  de  Crédito  Rotativo  ou  em 
qualquer outro programa  regulado por critério de carência financeira.

Art. 3º Independentemente do IC demonstrado pelo interessado, a 
UNIVATES reserva-se o direito de analisar o perfil  da capacidade financeira e 
propriedade de bens do candidato e grupo familiar, podendo indeferir a carência, 
havendo  incompatibilidade  entre  dados  informados  e  documentos 
comprobatórios.

Art. 4º O limite do IC, estabelecido no art. 2º, poderá ser revisto a 
qualquer tempo, a critério da Reitoria.


