
 

 

 

REGULAMENTO 

 

CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO 2021.01 

 

 

O Concurso de Bolsas, visa a concessão de bolsas de estudos, a realizar-se do dia 19 de outubro de 2020 a 

30 de janeiro de 2021 para os cursos de graduação da ATOPP Brasil Faculdade de Negócios.  

A Diretoria Geral faz saber sobre as regras e bolsas a serem ofertadas no Concurso de Bolsas, por meio do 

concurso/prova vestibular a realizar-se no período estabelecido acima para ingresso nos cursos de 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, submetendo-se às regras específicas para 

concessão de bolsas previstas nesse Regulamento e às regras gerais para ingresso dispostas no Edital do 

Vestibular dos cursos de graduação 2021.01, publicado no site da ATOPP Brasil Faculdade de Negócios. 

As bolsas serão ofertadas exclusivamente àqueles candidatos ingressantes (calouros) em 2021.01, desde que 

classificados de acordo com as regras previstas no presente Regulamento.  

 

DOS CANDIDATOS ÀS BOLSAS 

Art.1º - O inscrito no Concurso de Bolsas deverá optar por concorrer em um único curso, definido no ato da 

inscrição. 

 

Art.2º. Este concurso de bolsas será aberto a todos os interessados, desde que, tenha concluído o Ensino 

Médio. 

 

Art.3º - NÃO poderão se candidatar às bolsas do presente concurso:   

a) Candidatos portadores de diploma de ensino superior; 

b)  Funcionários e/ou dependentes (cônjuges/companheiros e filhos/enteados) de funcionários da 

ATOPP Educacional S/A. 
 

 Art.4º - Os candidatos aprovados serão classificados em uma lista geral e única do processo seletivo que será 

publicada no dia 02 de fevereiro de 2021, às 18h, no site: www.atoppbrasil.edu.br; 

 

 DAS INSCRIÇÕES  

 

Art.5º - As inscrições serão realizadas no período de 19 de outubro a 30 de janeiro de 2021; 

Art.6º - A inscrição deverá ser efetuada no site da ATOPP Brasil Faculdade de Negócios. 

 

 DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 

Art.7º -  Não será cobrada taxa de inscrição.  

 

DAS BOLSAS: 

Art.8º - Serão ofertadas as seguintes bolsas de estudos para os cursos de graduação da ATOPP Brasil 

Faculdade de Negócios, valendo para a integralização do curso no prazo de 4 anos: 
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a) 02 Bolsas de 100% para o 1º e 2º colocados no Concurso de Bolsas, entre os inscritos no curso de 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 

b) 02 bolsas de 100% para o 1º e 2º colocados no Concurso de Bolsas, entre os inscritos no curso de 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS; 

c) 02 bolsas de 80% para os classificados de 3º e 4º colocados no Concurso de Bolsas, entre os inscritos 

no curso de ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 

d) 02 bolsas de 80% para o 3º e 4º colocados no Concurso de Bolsas, entre os inscritos no curso de 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS; 

e) 06 bolsas de 70% para os classificados de 5º e 6º colocados no Concurso de Bolsas, entre os inscritos 

no curso de ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 

f) 06 bolsas de 70% para o 5º e 6º colocados no Concurso de Bolsas, entre os inscritos no curso de 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS; 

 

Art.9º - Para fazer jus à bolsa de estudos, o candidato classificado deverá realizar a sua matrícula 

impreterivelmente no período de 02 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2021. 

 

Art.10 -  As bolsas terão validade para todo o curso, desde que integralizado no período de 4 anos, incluindo 

a primeira parcela da semestralidade, exigida no ato da matrícula. 

 

Parágrafo único: o valor da bolsa será aplicado exclusivamente para quitação das mensalidades normais do 

curso, não sendo aplicadas a outras taxas e custos atinente a serviços adicionais, taxas de dependência ou taxas 

de secretaria. 

 

Art.11 -  As bolsas oferecidas nesse concurso não poderão ser acumuladas com quaisquer outros descontos 

e/ou bolsas dos quais o candidato vier a usufruir. 

 

Art.12 - A obtenção de bolsas equivalentes a 100%, 80% e 70% está condicionada a, no mínimo, sessenta por 

cento de acertos que o candidato alcançar na redação. 

 

 Art.13 - Os descontos parciais previstos neste Regulamento estarão condicionados ao pagamento das parcelas 

até o dia do vencimento. Caso o aluno deixe de efetuar o pagamento de duas parcelas consecutivas ou não até 

o dia do vencimento, perderá o direito ao desconto para todos os fins.  

 

DA PROVA: 

 

Art.14 - A prova será realizada do dia 19 de outubro de 2020 a 30 de janeiro de 2021, em formato on-line, 

com duração de 2 horas.  

Art.15 - O candidato será responsável pelas ferramentas necessárias para inscrição e realização da redação, 

ou seja, computador, tablet, notebook, smartphone, internet. 

Art.16 -  Após a realização da prova e obtenção da bolsa, o aluno não poderá modificar sua opção de curso. 

 

 DO RESULTADO 



 

 

Art. 17 -  O resultado será divulgado pelo site da ATOPP Brasil Faculdade de Negócios, no dia 02 de 

fevereiro de 2021 

 

Art.18 - As bolsas de estudos serão distribuídas aos candidatos aprovados no concurso/vestibular, conforme 

a classificação geral no concurso, tomados em conjunto, cuja classificação se dará pelo somatório da nota 

obtida na prova de redação; 

 

Art.19 – O desempate de candidatos será feito, pela idade cronológica dos candidatos. 

 

DA MATRÍCULA: 

Art.20 -  O aluno, classificado no Concurso de Bolsas e beneficiado com descontos, deverá efetuar a matrícula 

no período descrito no artigo 9º no curso escolhido em sua inscrição. O não comparecimento neste período 

fará com que o classificado perca automaticamente o direito à bolsa.  

Parágrafo Único - Caso haja necessidade, os classificados em 2ª chamada serão divulgados no dia 10 de 

fevereiro de 2021 e a matrícula efetuada nos dias 10,11 e 12 de fevereiro de 2021; 

 

Art.21 - A matrícula será confirmada somente após comunicado, pela Faculdade, da formação das turmas dos 

cursos oferecidos no Processo Seletivo. 

 

Art.22 -  A ATOPP Brasil Faculdade de Negócios, somente, abrirá novas turmas, quando o número de 

matriculados for de, no mínimo, 20 alunos em cada turma; 

 

Parágrafo Único - No caso de não formação de turma, a Faculdade procederá a devolução total dos valores 

integrais pagos na matrícula, mediante comprovação de pagamento, a partir do dia 01 de março de 2021, para 

os alunos contemplados com bolsas de estudo provenientes do concurso objeto deste regulamento. O aluno 

bolsista terá seu desconto vinculado ao preço vigente da tabela de preços 2021, tendo, como valor base, o 

preço praticado para pagamentos conforme tabela de preços, sem qualquer desconto. 

 

Art.23 - O aluno bolsista perderá o direito ao desconto, objeto deste regulamento, caso não efetue o pagamento 

da mensalidade dentro dos prazos estipulados pela instituição, ou em caso de reprovação por falta e/ou nota. 

. 

Art. 24 - Em caso de trancamento de matrícula, o aluno poderá suspender sua bolsa por até dois semestres. 

 

Art.25 - Documentação exigida pela Secretaria para efetivação da matrícula: 

a) 02 fotocópias RG 

b) 02 fotocópias CPF 

c) 02 fotocópias Título de Eleitor 

d) 02 fotocópias do último Comprovante de Voto 

e) 02 fotocópias Certidão de nascimento ou casamento 

f) 02 fotocópias do Histórico Escolar do 2º Grau (autenticadas) 

g) 02 fotocópias da Carteira de Reservista (masculino) 



 

 

h) 01 fotocópia do Comprovante de residência 

i) 02 Fotos 3x4 (recente) com nome no verso. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAS 

 

Art.26 - O candidato beneficiado perderá e/ou não terá o direito ao benefício da bolsa quando se enquadrar 

em quaisquer das situações abaixo:  

a) Não realizar a matrícula no prazo estabelecido  

b) Não pagar pontualmente 2 (duas) mensalidades consecutivas;  

c) Não renovar a matrícula nos prazos estabelecidos pela ATOPP Brasil Faculdade de Negócios;  

d) Solicitar transferência para outra IES; 

e) Reprovar por nota e falta e não conseguir levar a disciplina em dependência. 

f) Ser reprovado em uma ou mais disciplinas do primeiro período do curso. 

 

 Art.27 - Em caso de desistência ou abandono e posterior reingresso (seja para o mesmo curso ou não), o 

aluno perderá, automaticamente, o direito à bolsa prevista neste Regulamento.  

 

Art.28 -  Nos casos de inadimplência, ocorrerá a reativação da bolsa com a devida quitação do débito, sendo 

que o aluno perderá o desconto se não pagar pontualmente duas mensalidades consecutivas. O desconto não 

será retroativo às parcelas em atraso e será reativado apenas para os meses seguintes ao pagamento do débito. 

 

 Art.29 - Para receber a bolsa, o candidato deverá cumprir todas as exigências Institucionais relativas ao 

Vestibular e à matrícula, conforme Edital do PROCESSO SELETIVO 2021.01 disponível em 

www.atoppbrasil.edu.br;  

 

Art.30 - A decisão pela concessão ou não dos descontos será de competência exclusiva da ATOPP Brasil 

Faculdade de Negócios.  

 

Art.31 -  A bolsa de estudos será de uso pessoal, intransferível e só poderá ser usufruída na forma e condições 

previstas neste Regulamento. É vedada a permuta do valor da bolsa de estudos por dinheiro. 

 

 Art.32 - Serão automaticamente eliminados os candidatos que não cumprirem os requisitos e condições para 

a concessão da bolsa de estudos previstos neste Regulamento, bem como não observarem os requisitos legais 

para o ingresso nos cursos de Graduação previsto no edital do Processo Seletivo 2021.01.  

.  

Art.33 -  A ATOPP Brasil Faculdade de Negócios se reserva no direito de revisar ou cancelar este 

Regulamento sempre que houver impossibilidade na sua execução ou inviabilidade financeira de cursos; 

  

Art.34 -  Não incidirão, os percentuais de desconto previstos neste Regulamento, sobre serviços especiais de 

segunda oportunidade de provas, provas alternativas ou especiais, transporte, trabalhos de campo, passeios e 

atividades extracurriculares, recreativas e culturais, exames especiais, dilatações de integralização de curso, 

declarações diversas e segunda via de diploma e demais documentos, bem como serviços opcionais e de uso 

facultativo para o aluno, serviço de cópias, material didático de uso individual e obrigatório, taxas e/ou multa 

de biblioteca, protocolos diversos, entre outros, que poderão ser objeto de ajuste e cobrança à parte. Os valores 

e demais parâmetros desses serviços estarão disponíveis para consulta nos respectivos setores ATOPP Brasil 

Faculdade de Negócios; 

  

Art.35 - Os casos omissos relativos à realização do concurso de concessão de bolsas de estudo 2021.01, bem 

como os dele decorrentes, serão resolvidos pela comissão responsável pela concessão de bolsas. 
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Art.36 -  Este Regulamento entrará em vigor a partir da data de sua veiculação e as concessões e manutenção 

dos descontos deverão obedecer às regras nele previstas. 

 

 

 

 

                                                                                             Londrina, 19 de novembro de 2020. 

 

______________________________________________________________________________________ 


