
EDITAL DO PROGAMA DE VESTIBULAR SOCIAL  
VAGAS REMANESCENTES - 2023 

 
A Faculdade Republicana informa a abertura do EDITAL DO PROGAMA DE 
VESTIBULAR SOCIAL para o curso de graduação em CIÊNCIA POLÍTICA, na 

modalidade de ensino presencial, referente ao 1º semestre de 2023, para o 

preenchimento das vagas remanescentes do Edital 2023.01.  

 

1. DO OBJETIVO 

O processo para concessão das bolsas de estudos nos cursos de graduação 

PRESENCIAL para o primeiro semestre de 2023 tem o objetivo de legitimar a concessão 

de bolsa a candidatos com perfil socioeconômico que atendam os critérios estabelecidos 

neste certame.  O processo de seleção dos candidatos seguirá as regras constantes 

deste edital.  

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR SOCIAL 2023.1 

Os candidatos devem preencher todos os requisitos e critérios abaixo: 

2.1  Não possuir diploma do ensino superior. 
2.2  Não possuir atualmente vínculo acadêmico em instituição pública ou privada de 

ensino superior, tampouco no semestre 2.2022. 

2.3 Não participar de outro programa de bolsa de estudo; 

2.4 Entregar toda e qualquer documentação solicitada para a avaliação do 

benefício; 

2.5  Atender aos seguintes requisitos de renda: 

2.5.1 Ter renda familiar de até R$ 3.000,00 (Soma da renda de todos os 

moradores da residência) 

2.5.2 No caso de o candidato morar sozinho, ter renda de até R$ 1.500,00.  
 

§ O não enquadramento nos requisitos evidenciados ocasionará a imediata exclusão 

do candidato no processo de bolsas. A exclusão não impede a participação do 

candidato em processos de bolsas futuros. 

 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
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Para estar apto à Bolsa Social, o candidato deverá participar de todas as etapas e 

processos referentes ao processo seletivo, sendo estes: 

3.1  Preencher o formulário de inscrição disponível em 
https://forms.office.com/r/BwCqphAggH até às 18h do dia 23 de março. 

3.2  Realizar a entrega dos documentos solicitados no ITEM 7 deste edital 

presencialmente na Faculdade Republicana ou por e-mail para 

atendimento@faculdaderepublicana.org.br até às 18h do dia 23 de março de 
2023. 

3.3 Participar de todas as seguintes etapas no dia 28 de março de 2023: 
3.3.1 Etapa 1: Comparecer à Faculdade Republicana às 19h do dia 28 de 

março de 2023 e assistir ao workshop “O mercado e a Carreira da Ciência 

Política”. 

3.3.2 Etapa 2: No dia 28 de março, após o Workshop, realizar a 

prova/vestibular que consistirá em responder a um breve questionário 
que será apresentado pelo instrutor no momento da avaliação.   

3.3.3 Etapa 3: Participação de dinâmica em grupo. 

 

§ O candidato que não comparecer e não realizar qualquer etapa desse processo 

estará automaticamente eliminado.  

 

4. DAS BOLSAS 

Serão concedidas 11 bolsas integrais do curso de Ciência Política.  

4.1 A Bolsa terá caráter pessoal, individual, indivisível e intransferível, ou seja, 

somente terá validade para a graduação para qual o candidato foi aprovado, não 

podendo haver troca de curso para aproveitamento da bolsa.  

4.2  A Bolsa é válida para todo o curso, com início no primeiro semestre de 2023, 

não sendo postergável para qualquer outro semestre ou ano. 

4.3 É vedada a participação de alunos regularmente matriculados e de alunos e ex-

alunos inadimplentes. 

4.4 É vedada a participação de funcionários da Faculdade Republicana, da Fundação 

Republicana Brasileira -FRB e do Partido Republicanos e de seus familiares até 

o terceiro grau de parentesco. 

4.5 O candidato selecionado perderá a condição de bolsista no programa de 

vestibular social no caso de reprovação ou trancamento de matrícula. 
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4.6  Os candidatos aprovados no programa deverão realizar a comprovação de renda 

e a assinatura do termo de compromisso todo início de semestre até a conclusão 

do curso.  

4.7 Caberá à Instituição de Ensino rever e revogar a integralidade da Bolsa no caso 

de mudança de faixa de renda do aluno, estabelecendo critérios para a 

manutenção da Bolsa na modalidade de desconto de acordo com a nova faixa de 

renda.  

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE CONCESSÃO DE BOLSAS  
 As atribuições da Comissão de Concessão de Bolsas são as seguintes: 

a) Selecionar, com base nos critérios aqui estabelecidos, os (as) candidatos (as) a bolsas 

de estudo; 

b) Julgar, de maneira irrecorrível, as circunstâncias que motivem o cancelamento da 

bolsa concedida, propondo sua revogação imediata; 

c) Apurar quaisquer indícios de irregularidades no processo seletivo, adotando as 

medidas cabíveis para a sua correção, incluída, se for o caso, a proposta de 

cancelamento da bolsa concedida; 

d) Julgar o desempenho dos (as) bolsistas, por meio de avaliação periódica, que 

abrangerá também a frequência; 

e) Solicitar à Coordenação de Curso ou à Orientação Educacional o acompanhamento 

da vida acadêmica dos (as) bolsistas, identificando e eliminando ou atenuando eventuais 

fatores de qualquer natureza, que dificultem ou impeçam o sucesso do(a) bolsista e 

realizando entrevistas necessárias;  

f) Apresentar essa avaliação à Direção Geral da Faculdade Republicana, opinando sobre 

a conveniência de continuação ou da interrupção da concessão de bolsas, considerando 

o aproveitamento dos (as) bolsistas pelo mercado de trabalho e outros fatores julgados 

relevantes; 

g) Preservar a transparência e correção do processo, evitando interferências de 

quaisquer origens. 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA 

 

6.1 O processo de seleção seguirá as etapas previstas no ITEM 3 deste edital.   
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6.2 Durante a seleção, serão examinados os formulários preenchidos e os documentos 

recebidos.   

6.3 Serão excluídos os formulários preenchidos por candidatos (as) considerados (as) 

inaptos(as) a receberem o benefício.  

6.4 Estarão aptos a concorrer a uma vaga no Programa do Vestibular Social os candidatos 

que cumprirem as etapas previstas no ITEM 3 e que obtiverem média final maior ou igual 

a 6 pontos, consideradas as etapas previstas no ITEM 3.3.   

6.5 Todos os candidatos (as) serão classificados (as) em uma lista decrescente (da maior 

média para a menor).   

6.6  Em caso de empate, o desempate levará em consideração a renda do candidato, tendo 

preferência o candidato com menor renda.  

6.7 Persistindo o empate serão considerados os seguintes critérios: residência não própria, 

família com portador de deficiência ou doença crônica.  

6.8 A divulgação da relação de candidatos selecionados (as) ocorrerá pelo site da 
Faculdade Republicana no dia 30 de março de 2023. 

6.9  A homologação da seleção será feita pela Direção Geral da Faculdade Republicana, e 

comportará a aprovação do processo seletivo e a autorização concedida para a matrícula 

do candidato selecionado.  

6.10 Os (as) candidatos (as) selecionados (as) deverão assinar o Termo de 

Compromisso da Bolsa, que contará com as obrigações e direitos do (a) contratante, 

incluindo-se os motivos que poderão gerar o cancelamento da mesma. 

6.11 Caso o candidato (a) seja menor ou impedido legalmente, um (a) responsável 

legal deverá assinar o Termo. 

6.12 As aulas para os candidatos aptos e selecionados terão início impreterivelmente 

no dia 31 de março, no período NOTURNO (Das 19h às 22h). Nesta data, o aluno já 

deve estar efetivamente matriculado. 

 

7. DOS DOCUMENTOS 
7.1 Será necessária a apresentação dos documentos abaixo até o dia 23 de março 

de 2023: 

 Documento de identificação (RG ou CNH) do candidato e de todos os 

membros que compõe o grupo familiar, ou seja, que moram na mesma 

residência; 
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 Comprovante de Conclusão do Ensino Médio (Diploma ou Histórico 

Escolar) 

 Comprovante de endereço (água, luz, telefone ou condomínio) no nome 

do candidato ou de algum membro da família residente no mesmo 

endereço que o candidato;  

 Comprovante de renda de todos os membros que compõem o grupo 
familiar. 
 

7.2. Comprovantes de Renda 
A renda será comprovada pelos documentos descritos a seguir, conforme se 

enquadre o (a) candidato(a) ou responsável legal e os demais membros que compõe 

o grupo familiar: 

 

 Emprego regular: Contracheque (s) atualizado (s); 

 Quando estagiário: cópia do contrato ou comprovante de remuneração; 

 Aposentados (as) ou pensionistas: último recibo ou extrato bancário de 

aposentadoria ou pensão; 

 Em caso de desemprego (acima de 16 anos): apresentar carteira de trabalho, 

bem como cópia das páginas que contenham os seguintes dados: fotos, dados 

pessoais e último registro do empregador (só é considerado desempregado 

(a) aquele que tiver registro na carteira de trabalho); 

 Em caso de perda de emprego nos últimos 06 meses: comprovante do último 

recibo do seguro desemprego; 

 Autônomo (a) ou informal: auto declaração de renda, especificando atividade 

desenvolvida e média salarial (ANEXO AO FINAL DESTE EDITAL). 

 Beneficiário de Programa Social: Folha resumo (Cadúnico) e Comprovante 

(extrato) do recebimento do benefício atualizado; 

 Microempreendedor Individual (MEI): Comprovante da isenção do imposto de 

renda e extrato bancário dos últimos três meses.  

 

8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
8.1 É de inteira responsabilidade do CANDIDATO a observância dos prazos 

estabelecidos no presente Edital, bem como o acompanhamento de eventuais 
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alterações por meio da página da Faculdade Republicana, e também das 

orientações enviadas ao e-mail informado no momento da inscrição.

8.2Em caso de inscrições realizadas em duplicidade, será considerada apenas 
1° inscrição.

8.3Não será possível a concessão de bolsa além do limite disponível.

8.4 A bolsa somente será cadastrada e terá validade após a assinatura do contrato
e do Termo de Compromisso.

8.5 O candidato não poderá em hipótese alguma alegar qualquer desconhecimento 

dos termos previsto neste Edital e Portarias do processo seletivo de bolsa. 

8.6 Toda e qualquer informação válida somente será emanada em edital, portarias e 

pela Comissão de Bolsas, ou seja, qualquer informação obtida informalmente não 

terá qualquer validade. 

8.7 Em hipótese alguma será recebida a documentação de forma parcial, ou seja, o 

candidato deverá entregar a documentação completa. 

8.8 O recebimento da documentação não irá escusar a obrigatoriedade da entrega 

da documentação complementar em caso de necessidade.

8.9 O cumprimento das etapas e prazos por parte do candidato é quesito obrigatório 

para a permanência no processo de seleção.

8.10 Os casos omissos neste edital serão tratados pela Comissão de 

Concessão de Bolsa. 

Professor Valdir Pucci
Diretor Geral

Professor Fábio Vidal
Coordenador Acadêmico

Professora Telma Franco
Presidente da Comissão de Concessão de Bolsas
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ANEXO I – AUTODECLARAÇÃO DE RENDA 
 
 

Eu, ___________________________________________________________________portador(a) do 

RG nº___________________, CPF nº_______________________declaro que trabalho por conta própria 

exercendo a atividade de ____________________________________________________________ e 

auferindo renda mensal, aproximadamente, no valor de R$_____________________________.  

 

Declaro, para os devidos fins, que não possuo outra fonte de renda e que as informações aqui prestadas 

são verdadeiras. 

 

_____________________________________,______de Março de 2023. 
          (Nome da cidade) 
 
 
 
 
 

Assinatura do declarante 
 
 
 

Obs.: Uso exclusivo, na impossibilidade de comprovação de renda. 
 
O declarante é responsável pela veracidade das informações aqui prestadas. A falsidade nas 
informações acarreta penalidades administrativas e penais. 
Art. 299 do Código Penal Brasileiro - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e 
multa, se o documento é particular. 
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