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Regulamento do Concurso de Bolsas 2022/1 
 
 
Névio Urio, Diretor Geral do Centro Sulamericano de Ensino Superior, situado à Av. Antônio de 
Paiva Cantelmo, 1222 Centro, Francisco Beltrão – PR, torna público o presente REGULAMENTO 
PARA PROVA DE BOLSAS DE INGRESSO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 NOS CURSOS 
DE GRADUAÇÃO, de acordo com as seguintes condições: 
 

 
I – DA PROVA 

 
1. O edital de prova de ingresso do vestibular encontra-se disponível no site www.cesul.br;  
2. As inscrições para prova de bolsas são validas para os cursos de graduação ofertados pela 

Instituição, o candidato deve se inscrever através do site www.cesul.br. 
3. A prova consiste ao acesso pelo ícone CONCURSO DE BOLSAS 2022/1, tendo validade 

para ingressantes no primeiro período do primeiro semestre letivo de 2022.  
4. Se eliminado na redação, o candidato perde automaticamente a oportunidade de se 

classificar na prova de bolsas.  
5. A classificação dos candidatos será realizada obedecendo-se a ordem de classificação dos 

candidatos, de acordo com o resultado.  
6. Não haverá revisão de prova, para efeitos de bolsa. 

 

II – DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. 

 
1. Os candidatos serão classificados de acordo com o número de pontos obtidos na prova, ou 

seja, resultado geral. A classificação se dará pela ordem decrescente do total de pontos 
obtidos nas provas, até o limite de vagas do curso.  

2. Em caso de empate terá preferência o candidato de maior idade. 
3. A prova de bolsas aos inscritos no processo específico para esta finalidade. 

 

 

III – DOS RESULTADOS. 

 
1. Os resultados da Prova de Bolsas CESUL 2022 (classificação geral) estará disponível na 

secretaria acadêmica no término do processo, e os classificados serão avisados conforme 
contatos descritos no ato da inscrição. 

 

IV – DAS BOLSAS 

 

Todo vestibulando aprovado na prova de bolsas pode concorrer a bolsas de estudo desde que 

atenda aos seguintes critérios: 
 

1. A bolsa de estudos é pessoal e intransferível. 
 

2. Para que possa receber o benefício é necessário atender aos requisitos socioeconômicos, 

além de obter a classificação necessária de acordo com a quantidade de bolsas oferecidas. 

O vestibulando que não estiver dentro destes critérios, poderá garantir a sua vaga no 

CESUL, mas não será contemplado com a bolsa. 
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3. A bolsa se aplica para as mensalidades relativas ao primeiro semestre de 2022, sendo 

renovadas semestralmente mediante o cumprimento de critérios estabelecidos nos termos 

de bolsa de estudos que será assinado no ato da concessão e estabelecidos por ocasião 

da matrícula. 
 

4. A bolsa concedida pela prova digital CESUL não é cumulativa com quaisquer outras Bolsas 

ou com desconto de pagamento antecipado ou de ex-aluno CESUL, portanto, se o 

ingressante entregou a solicitação de descontos no departamento social, terá de escolher 

qual bolsa requerer. 

 
5. A Bolsa será concedida mediante assinatura do Termo de Concessão de Bolsas, que 

descreve atividades pertinentes ao aluno bolsista, de acordo com cada caso. 
 

6. As bolsas de estudos serão divididas da seguinte maneira: 
 

6.1 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 1 (uma) bolsa de estudos de 50% (40% de bolsa + 10% para pagamento em até 5 
dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 1º primeiro colocado 
inscrito no curso de administração;

 5 (cinco) bolsas de estudos de 40% (30% de bolsa + 10% para pagamento em até 
5 dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 2º ao 6º colocado inscrito 
no curso de administração;

 24 (vinte e quatro) bolsas de estudos de 30% (20% de bolsa + 10% para 
pagamento em até 5 dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 7º ao 
30º colocado inscrito no curso de administração;

 
 25 (vinte e cinco) bolsas de estudos de 50% para os 25º primeiros colocados 

inscritos no curso de direto.
 

6.2. CURSO DE DIREITO 

 
 1 (uma) bolsa de estudos de 50% (40% de bolsa + 10% para pagamento em até 5 

dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 1º primeiro colocado 
inscrito no curso de direito;

 5 (cinco) bolsas de estudos de 40% (30% de bolsa + 10% para pagamento em até 
5 dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 2º ao 6º colocado inscrito 
no curso de direito;

 5 (vinte e quatro) bolsas de estudos de 30% (20% de bolsa + 10% para 
pagamento em até 5 dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 7º ao 
11º colocado inscrito no curso de direito;

 

6.3 CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 
 1 (uma) bolsa de estudos de 50% (40% de bolsa + 10% para pagamento em até 5 

dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 1º primeiro colocado 
inscrito no curso de ADS;
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 5 (cinco) bolsas de estudos de 40% (30% de bolsa + 10% para pagamento em até 
5 dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 2º ao 6º colocado inscrito 
no curso de ADS;

 24 (vinte e quatro) bolsas de estudos de 30% (20% de bolsa + 10% para 
pagamento em até 5 dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 7º ao 
30º colocado inscrito no curso de ADS;
 

6.4 CURSO DE MARKETING 

 
 1 (uma) bolsa de estudos de 50% (40% de bolsa + 10% para pagamento em até 5 

dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 1º primeiro colocado 
inscrito no curso de Marketing;

 5 (cinco) bolsas de estudos de 40% (30% de bolsa + 10% para pagamento em até 
5 dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 2º ao 6º colocado inscrito 
no curso de Marketing;

 24 (vinte e quatro) bolsas de estudos de 30% (20% de bolsa + 10% para 
pagamento em até 5 dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 7º ao 
30º colocado inscrito no curso de Marketing;



6.5 CURSO DE GESTÃO DE COOPERATIVAS 

 
 1 (uma) bolsa de estudos de 50% (40% de bolsa + 10% para pagamento em até 5 

dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 1º primeiro colocado 
inscrito no curso de Gestão de Cooperativas;

 5 (cinco) bolsas de estudos de 40% (30% de bolsa + 10% para pagamento em até 
5 dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 2º ao 6º colocado inscrito 
no curso de Gestão de Cooperativas;

 24 (vinte e quatro) bolsas de estudos de 30% (20% de bolsa + 10% para 
pagamento em até 5 dias antes do vencimento do boleto) de desconto para o 7º ao 
30º colocado inscrito no curso de Gestão de Cooperativas;



 
As Bolsas são cumulativas com o desconto de 10% para pagamento em até 5 dias da data 
de vencimento (percentual da bolsa + 10%, sendo o máximo 40% + 10%). 


7. O aluno deverá apresentar a documentação necessária para garantir a bolsa de estudos 

durante todo o curso sempre que solicitado, compõe a documentação:  
 Preenchimento do PSE – Perfil Socioeconômico, apresentação de toda a 

documentação comprobatória solicitada pelo Departamento Social.

 A documentação deve ser entregue até a data limite de 19 de fevereiro de 2022.


 
V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. Não haverá em hipótese alguma, vistas e/ou revisão da prova.  
2. Os resultados da Prova de Bolsas CESUL 2022 são válidos apenas para o semestre letivo a 

que se referem.  
3. Havendo vagas remanescentes e a critério da Mantenedora do CESUL poderá ser marcado 

novo processo seletivo.  
4. O CESUL se reserva o direito de não oferecer o período inicial de qualquer curso, caso o 

número de alunos matriculados no primeiro período do curso não atingir número mínimo de 
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vaga oferecidas. Nessa situação, os alunos terão direito à reopção de curso e transferência 
de sua matrícula, respeitados o número total de vagas oferecidas e o valor da mensalidade 
dos cursos, ou o valor pago a título de matrícula e os documentos integralmente devolvidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nevio Urio 
Diretor Geral do Cesul 
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