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REGULAMENTO – BOLSAS DE ESTUDO 2020 
 

ASSUNTO: Bolsas de Estudo 
OBJETIVO: Conceder benefícios educacionais de qualidade a alunos novatos de escolas públicas e particulares, com potencial 
acadêmico. 
VIGÊNCIA: até o final do segmento, respeitando o que define o termo de compromisso assinado no ato da matrícula. 
MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: Nova Era, São Domingos do Prata e Bela Vista de Minas. 
CANDIDATOS: Alunos concluintes do 5º Ano e 9º ano dos Anos Finais com idade compatível ao ano em que se encontra matriculado. 
BENEFÍCIOS: 

• 01 bolsa de 40% (quarenta por cento) e 01 bolsa de 20% (vinte por cento) das mensalidades para cada segmento, para cada 
cidade. 

• Parte do valor do Transporte Escolar, conforme oferecido pela escola, para residentes em São Domingos do Prata e Bela 
Vista de Minas, e será mantido para o aluno que estiver em dia com suas mensalidades. 

• Obs.: A bolsa tem validade para as parcelas de fevereiro a dezembro. 

• Alunos de São Domingos do Prata ,Bela Vista de Minas e Nova Era  que participarem das provas de seleção terão desconto 
de 10%, durante o ano de 2020 de fevereiro a dezembro se obtiverem 50% ou mais de aproveitamento nas provas para 
bolsa. 

CRITÉRIOS 
A – DA INSCRIÇÃO 
Poderão inscrever-se alunos novatos que se enquadrarem nos seguintes perfis: 
I - Regularmente matriculados e frequentes no 5º Ano e 9º Ano dos Anos Iniciais; 
II – Respeito ao prazo de, até 11/10/2019, para entrega das inscrições na secretaria da Escola Novaerense, ou para o(a) professor(a) 
responsável em sua cidade.  
III – Apresentar-se com  documento de identidade para as provas de seleção. 
B – DA PERMANÊNCIA 
I - A Bolsa de Estudos será mantida em sua vigência de fevereiro a dezembro de 2020. Desde que o aluno obtenha o mínimo de 70% 
(setenta por cento) de aproveitamento em cada disciplina, em cada etapa/trimestre, observando ainda o que contém o termo de 
compromisso.  
II - Em caso de reprovação o aluno perde o direito a bolsa de estudo. 
III - 70% (setenta por cento) de aproveitamento é garantia de continuidade da bolsa. 
C – DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO E DA FAMÍLIA 
I – Aquisição do material de uso individual (cadernos, lápis, borracha, uniforme, material didático adotado pela escola, outros 
materiais). 
II - Transporte Escolar – O pai ou responsável de São Domingos do Prata contribui com R$85,00(oitenta e cinco reais) de fevereiro a 
dezembro. Para Bela Vista de Minas os estudantes terão 10% de desconto de fevereiro a dezembro para ajudar a custear o 
transporte.  
III – Assinatura do termo de adesão para 2020 e o termo de compromisso do bolsista. 
IV – O aluno deverá manter, em todo o tempo em que estiver na Escola Novaerense, comportamento exemplar, respeitando o 
regimento escolar. 
D – DA SELEÇÃO 
Os alunos inscritos serão submetidos a provas classificatórias, contendo questões abertas e fechadas, observando-se o seguinte: 
I – Provas de Português, Produção de texto e Matemática; 
II – As provas serão valorizadas em 100 pontos cada uma. 
E – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
As provas serão realizadas no dia 26/10/2020, de 08 horas às 11 horas, na sede da Escola Novaerense. 
F – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
I – Os resultados da classificação serão oficializados no dia 04/11/2019, a partir das 10 horas, através de lista nominal afixada na 
secretaria da Escola Novaerense; 
II – Em nenhuma hipótese, haverá revisão de prova como meio comprobatório da classificação ou para quaisquer outros fins. 
III – A matrícula deverá ser realizada impreterivelmente nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019 conforme cronograma estabelecido pela 
escola. Após esta data serão chamados os próximos classificados. 
G – DA MATRÍCULA 
No ato da matrícula, deverão ser apresentados e assinados os documentos confirmando a bolsa. 
H – DAS NORMAS GERAIS 
I – Em nenhuma hipótese, a inscrição e a realização das provas  poderão acontecer em datas e horários que não sejam os definidos 
neste Regulamento. 
II – A oferta anual de novas bolsas, ou a renovação das atuais, não constituem direitos adquiridos, podendo ser interrompidas em 
parte ou em sua totalidade a critério da Escola Novaerense, sem necessidade de explicação do motivo. 
III – A assinatura do documento de inscrição implica no conhecimento e aceitação das  normas deste Regulamento. 
IV – Casos omissos serão definidos pela e Diretoria da Escola e pela equipe gestora de bolsas. 
V – A manutenção das bolsas para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio será garantida enquanto houver a turma, o ano e o 
segmento, respeitando os itens BI, II e V da letra H 
É concedido o desconto desde que as mensalidades sejam quitadas até a data de vencimento. Após a data de vencimento será 
cobrado o valor normal da mensalidade, podendo ser cobrado o valor total do transporte escolar. 
Casos omissos a este Regulamento serão definidas pela equipe gestora de bolsas 

Ao se inscrever no processo de seleção de bolsa o responsável aceita de forma irrestrita, as condições contidas neste 
regulamento, não podendo alegar desconhecimento. 

 
Nova Era 23 de setembro de 2019 

 
Equipe Gestoras de bolsas 
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