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REGULAMENTO
CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO 2021

     As faculdades Fama e Impacto, fazendo uso de seus departamentos de
extensão, estão disponibilizando a toda a comunidade alagoana, a
oportunidade de concorrer a bolsas de estudo.
     São 22 (vinte e duas) bolsas integrais disponíveis àqueles estudantes
interessados em fazer parte da família Fama e Impacto, segundo o
regulamento abaixo.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
 
     O Concurso de que trata este Regulamento contempla bolsas de estudo
para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Letras,
Serviço Social e Pedagogia e é direcionado a alunos que concluíram o
Ensino Médio, bem como àqueles que já estejam cursando um dos cursos
citados.
 
a) Não possuem permissão para participar deste Concurso os alunos que
não se enquadrarem nas vagas disponíveis nos cursos e períodos,
segundo o anexo I.
b) Não possuem permissão para participar deste Concurso os filhos de
colaboradores das faculdade Fama e Impacto, uma vez que dispõem de
uma política própria de descontos.

2. INSCRIÇÕES
 
     As inscrições deverão ser feitas on-line, através do link
https://forms.gle/tfzuqAjeYPSt845o8, durante o período compreendido
entre 09 de dezembro e 06 de janeiro de 2021;
     Outras informações encontram-se disponíveis nos sites
www.famaalagoas.edu.br e www.impactofaculdade.com.br e no anexo II.

https://forms.gle/tfzuqAjeYPSt845o8
http://www.famaalagoas.edu.br/
http://www.impactofaculdade.com.br/


3. DATA, HORÁRIO, LOCAL E REALIZAÇÃO DA PROVA
 
     O Concurso de Bolsas de Estudo 2021 consiste em um processo
avaliativo/seletivo que acontecerá no dia 09 de janeiro de 2021, das 14h às
17h, nas faculdades Fama e Impacto, localizadas na Rua Roberto Simonsen,
s/n, Gruta de Lourdes, Maceió – AL.
     Os candidatos inscritos deverão chegar ao local da prova com
antecedência de 30 minutos do início da prova para a realização do
credenciamento. Às 13h30, pontualmente, os portões serão fechados e
não será permitida a entrada de candidatos retardatários. No dia da
aplicação, os candidatos inscritos deverão portar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

4. COMPOSIÇÃO DA AVALIAÇÃO
 
     O Concurso de Bolsas de Estudo 2021 consistirá em uma avaliação de
20 questões de múltipla escolha e 1 (uma) redação, com duração máxima
de 3 (três) horas. A avaliação estará composta da seguinte forma:

Cursos de Administração e Ciências Contábeis:

Língua Portuguesa

Matemática Básica

Redação

10 questões

10 questões

Cursos de Letras, Serviço Social, Pedagogia e Direito

Língua Portuguesa

Redação

20 questões

5. DOS QUESITOS PARA A PERMANÊNCIA DA BOLSA
 
     Visando à qualidade no processo de ensino e aprendizagem e a
responsabilidade do aluno com a Faculdade, serão obrigatórios para a
permanência da bolsa, os seguintes quesitos:
 

Obs.: Os conteúdos estão elencados no anexo III.



a) Frequência mínima de 75% nas aulas (cursos presenciais);
b) Não ser reprovado em mais de 1 (uma) disciplina no semestre letivo;
c) Manter a documentação atualizada na Secretaria.

6. PROTOCOLO DE SEGURANÇA
 
     Visando a garantir a segurança dos candidatos e funcionários da
Instituição, todos devem seguir o seguinte protocolo:
 
a) Todos terão sua temperatura aferida na entrada da Faculdade; e aqueles
indivíduos que apresentarem temperatura superior a 37ºC não poderão
realizar a prova;
b) Não será permitida a entrada ou permanência, nas dependências da
Faculdade, de alunos ou responsáveis que não estejam utilizando máscara.
c) A entrada da Faculdade, bem como as salas de aplicação das provas,
estará equipada com álcool etílico 70%;
d) Se o candidato apresentar sintomas como febre, dor de garganta e
dificuldades respiratórias, não deve comparecer no dia da prova.

7. CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE
 
     A classificação dos alunos será realizada conforme pontuação na
avaliação. Em caso de empate, serão adotados respectivamente os
seguintes critérios:
     I. Maior nota na Redação;
     II. O aluno com a maior idade.

8. DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS
 
     Os gabaritos serão divulgados no dia 11/01/2021 e o resultado do
Concurso será divulgado até o dia 15/12/2020, nos sites das faculdades
Fama e Impacto https://famaalagoas.edu.br/ e
www.impactofaculdade.com.br.

9. PREMIAÇÃO
 
     As Bolsas de Estudos Integrais a que se refere este Concurso:
 
a) São referentes às parcelas durante todo o curso;
b) São intransferíveis;

https://famaalagoas.edu.br/
http://www.impactofaculdade.com.br/


c) Não são cumulativas a qualquer outro tipo de desconto oferecido pelas
faculdades Fama e Impacto;
d) Serão aplicados às mensalidades, inclusive a matrícula.

     Excluem-se da premiação de que trata este Concurso, a prestação de
serviços e eventos, os serviços especiais de segunda chamada e as
disciplinas em que o aluno for reprovado.

02 cópias e original do Histórico Escolar do ensino médio ou
equivalente ou certificado de Conclusão;
02 cópias e original do RG (pode ser carteira de habilitação);
02 cópias e original do CPF;
02 cópias e original do Título Eleitoral + comprovante da última
votação;
02 cópias e original da Certidão Nascimento ou Casamento;
02 cópias e original da Reservista (para candidato do sexo masculino
que tenham até 46 anos);
02 cópias do Comprovante de residência;
01 foto 3×4.

Histórico Escolar da Graduação;
Ementas/Programas das disciplinas cursadas com aprovação.
Após a análise, a coordenação indicará as disciplinas que serão
cursadas na Fama e, só então, o candidato poderá proceder à
matrícula, apresentando os seguintes documentos:
Declaração da I.E.S. de origem que informe a situação do aluno em
relação ao ENADE;

10. MATRÍCULA
 
     Para obter a premiação tratada no item anterior (item 9), os alunos
deverão fazer a matrícula até o dia 22/01/2020, no horário de 12h às
17h30, nas faculdades Fama e Impacto, localizadas na Rua Roberto
Simonsen, s/n - Gruta de Lourdes, Maceió – AL.
     No ato da matrícula será exigida a seguinte documentação:

1ºs Períodos:

 
IMPORTANTE: Todos os documentos são obrigatórios!
 
Demais períodos:



02 cópias e original do Histórico Escolar do ensino médio ou
equivalente ou certificado de Conclusão;
02 cópias e original do RG (pode ser carteira de habilitação);
02 cópias e original do CPF;
02 cópias e original do Título Eleitoral + comprovante da última
votação;
02 cópias e original do Certidão Nascimento ou Casamento;
02 cópias e original da Reservista (para candidato do sexo masculino
que tenham até 46 anos);
02 cópias do Comprovante de residência;
01 foto 3×4.

IMPORTANTE: Todos os documentos são obrigatórios

11. TERMO DE CONSENTIMENTO E CONSIDERAÇÕES GERAIS
 
     Casos omissos neste regulamento serão decididos pela Equipe
Pedagógica, juntamente com a Direção.
     Os alunos participantes deste Concurso, autorizam as faculdades Fama
e Impacto a utilizar suas imagens para fins publicitários e mídias sociais.
     A concessão das Bolsas e descontos deste Concurso implica na
aceitação expressa do aluno; e seus responsáveis das condições
estabelecidas no presente Regulamento.
     A fraude, indisciplina ou desrespeito serão motivos de exclusão do
aluno na participação do Concurso.
 

Maceió-AL, 18 de dezembro de 2020
 

Equipe Pedagógica



ANEXO I - DAS VAGAS POR CURSOS E PERÍODOS



ANEXO II - CRONOGRAMA DO CONCURSO DE BOLSAS



ANEXO III - CONTEÚDOS DAS PROVAS


