
                         

 

 

ORIENTAÇÕES PARA RENOVAÇÃO DE BOLSAS 

 

          Prezados pais, 

 

    Estamos nos aproximando do final do ano e é chegado o momento de rever a 

manutenção das bolsas de estudo dos alunos veteranos, com vistas ao ano letivo 

de 2022.  

 

I - DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA BOLSA DE 

ESTUDO 

 

 1 - Os interessados na manutenção da bolsa de estudo para o ano de 2022 

deverão acessar o formulário socioeconômico disponível no endereço 

www.colegio.feig.org.br, a partir de 04 de outubro de 2021, preenchendo-o 

conforme instruções no próprio formulário. 

 

2 - Após o preenchimento do formulário, os interessados deverão anexar a 

documentação exigida e entregá-los, em envelope lacrado, na Secretaria do Colégio 

Rubens Costa Romanelli, de acordo com a escala abaixo: 

 

Turmas Entrega de documentação 

1º e 2º ano 14 e 15 de outubro/21 

3º e 4º ano 18 e 19 de outubro/21 

5º ano 20 de outubro/21 

6º ano  21 e 22 de outubro/21 

7º ano 25 e 26 de outubro/21 

8º ano  28 e 29 de outubro/21 

9º ano 04 e 05 de novembro/21 

1º ano EM 08 e 09 de novembro/21 

2º ano EM 10 e 11 de novembro/21 

 

OBS: Seguindo protocolos sanitários, os pais deverão: 

- Evitar aglomerações, observando as datas indicadas para cada turma 

- Usar máscara 



 

- Manter distância de dois metros 

- Atentar para o horário de atendimento: das 8h às 15h 

 

Observações: 

● Em caso de irmãos, a documentação deverá ser entregue em 

envelopes separados. 

● As solicitações com documentação incompleta serão indeferidas, e a 

análise socioeconômica não será realizada enquanto não forem 

apresentados os documentos que faltarem, sendo estabelecido um 

prazo limite de dois dias a partir da data da entrega do envelope para 

a complementação. 

 

II - DA DOCUMENTAÇÃO 

● Identificação: 

- Carteira de Identidade (pais/responsáveis) 

- CPF (pais/responsáveis) 

- Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade (filhos) 

● Comprovante de residência 

- própria: cópia da última guia do IPTU 

- financiamento/aluguel: dois últimos recibos de pagamento 

- cópia das duas últimas contas de água e de luz 

●  Comprovante de rendimento atual 

- documentação com salário atual, para todos os trabalhadores da 

residência e pessoa participante no orçamento doméstico que resida 

em outro endereço 

- empregado: três últimos comprovantes de renda (contracheque) 

- beneficiário: três últimos comprovantes de recebimento de benefício 

(aposentadoria, pensão e outros) 

- autônomo (prestador de serviço): declaração de empregados 

informando valor da remuneração, data de início e frequência do 

serviço (diária, semanal, quinzenal) 

- autônomo: declaração de próprio punho de valor estimado e ganho, 

atividade exercida e frequência no serviço  

Declaração de isento de Imposto de Renda 

● Comprovantes de despesas com doenças na família 

 (caso declare despesas com remédios para doenças contínuas, apresentar 

cópia do laudo médico e recibo das compras) 

 

 

 

 



 

III - DAS ETAPAS DO PROCESSO PARA RENOVAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO 

 

Ordem Etapas Período 

01 Divulgação das 
orientações da 
renovação da bolsa 
de estudo 

 a partir de 04/10/2021 

02 Disponibilização do 
formulário 
socioeconômico 

04/10/2021 

04 Entrega do 
formulário e da 
documentação 
exigida, em 
envelope lacrado, 
na Secretaria do 
Colégio, conforme 
escala divulgada no 
item 2 

de 04/10 a 30/11/2021 

05 Análise das 
documentações 
entregues 

a partir da data de entrega 

06 Resultado das 
renovações das 
bolsas de estudo  

será enviado no e-mail dos pais 
a partir de 06/12/2021 

07 Matrícula dos 
veteranos bolsistas 

 a partir de 07/12/2021 

 

IV - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As solicitações serão analisadas de acordo com a ordem de entrega. 

 

Os critérios de seleção são os seguintes: 

a) Renda familiar per capita que não exceda um salário mínimo e meio, para 

concessão de bolsas integrais (100%) e renda familiar per capita que não 

exceda três salários mínimos, para concessão de bolsas parciais (50%). 

b) Famílias moradoras em local de risco social 

c) Famílias com doenças ou familiares necessitados de atenção especial, 

dificultando a obtenção de renda fora do lar 

 



 

Entende-se como grupo familiar, além do próprio candidato, o conjunto de 

pessoas moradoras no mesmo domicílio dele. 

 

Entende-se como renda bruta mensal familiar a soma de todos os rendimentos 

ganhos por todos os membros do grupo familiar, composta do valor bruto de 

salários, proventos, gratificações, prêmios, pensões, aposentadorias, comissões, 

retiradas pró-labore, rendimentos oriundos de estágio remunerado e todos os 

demais rendimentos, mesmo que do mercado informal e de autônomo. 

 

●  Poderá ser feita uma visita à residência do aluno solicitante da renovação da 

bolsa, pela sindicância, buscando-se verificar a veracidade das informações 

prestadas, sem prévia notificação. Caso, após três tentativas, não se consiga 

fazer a sindicância, a bolsa será indeferida. 

 

• O Colégio não se responsabiliza por solicitação não recebida por quaisquer 

motivos, sendo de responsabilidade de quem efetuar a inscrição acompanhar 

a situação do processo, via telefone ou pessoalmente, mediante 

agendamento de visita. 

 

● Todas as informações prestadas no ato da solicitação são de inteira 

responsabilidade do Responsável pelo Aluno que efetuar o registro dos 

dados e cuja veracidade deverá ser comprovada mediante apresentação de 

toda a documentação necessária, quando solicitada, para a avaliação 

socioeconômica. 

 

● Não será concedida bolsa quando ficar demonstrado que o padrão de vida ou 

patrimônio forem incompatíveis com a renda per capita familiar. 

 

●  A concessão de bolsa de estudo não gera direito adquirido, sendo que o 

benefício poderá ser cancelado nas seguintes situações:  

○ Inadimplência, no caso de bolsa parcial; 

○ O aluno bolsista perderá automaticamente o direito à bolsa de estudo 

se, ao final do ano letivo, não obtiver 60% de aproveitamento; 

○ Indisciplinas cometidas pelo aluno bolsista, segundo critérios do 

Colégio, conforme o Regimento Escolar; 

○ Má-fé quanto às informações fornecidas ao Departamento de 

Promoção e Assistência Social na documentação apresentada; 

○ Constatação de fraude ou omissão nas informações declaradas, 

podendo o(a) requerente ser responsabilizado(a) criminalmente, de 

acordo com o Código Penal Brasileiro. 

 



 

OBS: Os pais autorizam a coleta e tratamento de seus dados, para atender 

às finalidades da seleção. 

 

      A documentação exigida passará por criteriosa análise socioeconômica, 

efetuada por uma equipe do Colégio Espírita Professor Rubens Costa Romanelli e 

da Assistência Social da FEIG. 

 

                                             Contagem, outubro de 2021 

Colégio Espírita Professor 

Rubens Costa Romanelli 

 

 

 

 


