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Edital no 002/Reitoria/Univates, de 02 de janeiro de 2020 

 
Seleção de bolsistas para ingresso em curso de Inglês do Univates Idiomas no 

semestre 2020A 
 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade do Vale do Taquari -               
Univates, no uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a seleção de bolsistas para              
ingresso em curso de Inglês do Univates Idiomas, conforme segue: 

 
1. Das bolsas 
1.1 O Univates Idiomas disponibilizará número determinado de vagas em turmas já            
confirmadas nos cursos de Inglês em 2020A para Bolsistas de Ensino Médio, Bolsistas de              
Extensão (BEs), Bolsistas de Iniciação Científica (BICs) e Bolsistas de Iniciação Tecnológica            
(BITs), que terão valores diferenciados de mensalidades. 
 
1.2 A liberação das referidas vagas para bolsistas nos cursos de Inglês ocorrerá a partir de                
19 de fevereiro de 2020.  
 
1.2.1 O setor de Idiomas enviará e-mail aos elegíveis para divulgar este edital e informar               
prazo para candidatura.  
 
1.2.2 Serão liberadas apenas vagas em turmas confirmadas no Inglês, até o limite de vagas               
por turma. Não há como reservar vagas. 
 
2. Da seleção 
2.1 A seleção de bolsistas deve obedecer aos critérios abaixo relacionados, os quais serão              
utilizados para a  classificação e desempate: 

a)  inicialmente, as vagas serão destinadas aos Bolsistas de Ensino Médio; 
b) havendo vagas disponíveis ainda, serão disponibilizadas aos demais bolsistas,         

observando-se o critério de maior tempo total de bolsista como preferencial. 
 
2.1.1 Será considerado o tempo de vínculo ativo como bolsista em projetos, mesmo que              
sejam de contratos encerrados, desde que sejam os de vínculos de bolsa mencionados             
neste documento. 

 
2.2 Para concorrer às vagas, os bolsistas devem enquadrar-se nos seguintes requisitos: 

a) estarem com o vínculo de bolsa ativo no momento da candidatura à vaga no curso               
de inglês; 
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b) não ter reprovado por infrequência e não ter tido status de desistência (abandono do              
curso sem pedido de trancamento formalizado via protocolo) no Projeto i em nenhum             
ano de funcionamento deste (2014 a 2018).  

 
3. Do investimento 
Os valores do curso constam na tabela abaixo e incluem material didático (livro) para um               
semestre de curso: 

Vínculo  Valor da mensalidade do curso de Inglês 

Bolsista de Ensino Médio  5 parcelas de R$ 36,00 

BEs, BICs e BITs 5 parcelas de R$ 60,00 

 
4. Disposições gerais 
4.1 A renovação da matrícula semestral no curso de Inglês dependerá da liberação de vagas               
nas turmas já confirmadas em cada semestre. A definição de data e a comunicação aos               
setores competentes serão realizadas pela Equipe do Univates Idiomas.  
 
4.1.1 Será de responsabilidade do setor de Pesquisa e do setor de Extensão enviar a lista                
atualizada de e-mail dos bolsistas com vínculo ativo para a Equipe do Idiomas fazer a               
divulgação dentro dos períodos de inscrições para as referidas vagas. 

 
4.2 Os bolsistas que perderem o vínculo da bolsa durante o semestre vigente do curso do                
Idiomas em razão de solicitação voluntária de desligamento terão seu valor de curso             
ajustado conforme seu novo vínculo com a Univates e conforme tabela de preços do curso,               
disponível no site da Instituição. Nesse caso, se o bolsista solicitar trancamento formal via              
protocolo, serão cobradas as multas de trancamento conforme regras da Resolução vigente            
do Univates Idiomas, com base no valor da mensalidade que o bolsista paga no curso de                
Inglês, além da cobrança das parcelas restantes do material didático. 

 
4.3 Os bolsistas que perderem o vínculo da bolsa por terem sido desligados pelo              
coordenador do Projeto durante o semestre ativo do Idiomas terão seu valor de curso              
ajustado conforme seu novo vínculo com a Univates e conforme tabela de preços do curso,               
disponível no site da Instituição. Nesse caso, se o bolsista solicitar trancamento formal via              
protocolo, não serão cobradas as multas de trancamento, apenas será cobrado o valor             
restante do material didático. 
 
4.4 A comunicação aos bolsistas será sempre pelo e-mail cadastrado no seu perfil no              
sistema da Univates. Será feito contato telefônico ou via Whatsapp uma única vez para              
alertar. O bolsista que não retornar confirmando a vaga dentro do prazo informado, perderá              
a vaga para este edital.  
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4.4.1 O primeiro boleto do semestre confirma a matrícula. Em caso de não pagamento de               
boleto, haverá perda da vaga, que será concedida ao próximo candidato. 

 
4.5 Os bolsistas interessados no benefício deste edital que já têm conhecimentos em Inglês              
podem fazer prova de nivelamento dentro do calendário do Univates Idiomas. 

 
4.5 A partir do segundo semestre de 2020, serão avaliados os cancelamentos de curso de               
Idiomas (Inglês) ou Projeto i de semestre anterior, por protocolo, que não tenham tido motivo               
justificável sério e caso o aluno tenha realizado esse tipo cancelamento, não terá mais              
direito aos descontos enquanto bolsista.  
 
4.5.1 A avaliação dos cancelamentos será realizada por comissão formada pela           
coordenação do Univates Idiomas, coordenação da Pesquisa e representação da          
Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, se necessário. 
 
4.6 São fatores que implicam na perda do benefício de desconto nas mensalidades do              
Idiomas pelos bolsistas: 

a) reprovação por infrequência a qualquer momento do semestre; 
b) identificação de  status de desistência ao final do semestre. 

 
4.6.1 Uma vez perdido o benefício deste edital, o bolsista não poderá mais concorrer a               
seleções semelhantes em outras edições. 

 
4.7 Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pelo setor de Pesquisa e equipe do               
Univates Idiomas e, supletivamente, pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e          
Pós-Graduação - Propex. 
 
4.8 Informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (51) 3714-7011 ou pelo             
e-mail idiomas@univates.br. 
 
 

 Carlos Cândido da Silva Cyrne 
Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da 
Universidade do Vale do Taquari - Univates 
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