
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL 100% 

 VESTIBULAR INESUL 2023 – 1ª FASE  

 

TÍTULO I 

DASDISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.1º- O Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul) sediado no município 

de Londrina/PR, a Av. Duque de Caxias, 1290, realizará o PROGRAMA DE 

CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL, a ser concedido como prêmio ao(à) 

aluno(a) ingressante no PROCESSO SELETIVO 2023 - 1ª FASE. Serão oferecidas 

bolsas de estudos para os melhores classificados, conforme  distribuição do item III 

deste regulamento. 

 

Parágrafo Único – O programa de concessão de bolsa de estudo para o 

PROCESSO SELETIVO 2023 - 1ª FASE é um projeto que faz parte do Programa 

de Responsabilidade Social da Instituição. 

 

Art.2º - O Projeto tem por objetivo promover inclusão social, através do programa 

“O Ensino Superior ao Alcance de Todos”, cuja finalidade precípua é 

proporcionar aos alunos e à sociedade como um todo assistência ao ingresso e 

permanência no ensino superior, ofertando oportunidade de qualificação 

profissional e ensino de qualidade, isso tudo com fulcro no disposto nas Leis 

8.742/1993,11.096/2005 e11.788/2008. 

 

Art.3º - Poderão participar do programa de seleção para bolsa de estudo Integral, 

apenas alunos ingressantes no primeiro modulo letivo do PROCESSO SELETIVO 

2023 1ª FASE e devidamente matriculados, sendo vedada a participação de alunos 

já matriculados em processo seletivo anterior a 2023 1ª FASE,  nas Instituições de 

Ensino Superior cuja mantenedora seja o Instituto de Ensino Superior de 

Londrina LTDA. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÍTULO II 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art.4º - Os alunos interessados em participar do presente concurso, CONCESSÃO 

DE BOLSA INTEGRAL, devem estar devidamente matriculados e manifestar o 

interesse por intermédio de requerimento e se inscreverem no processo seletivo 

realizando a prova especifica no dia 28/02/2023. As inscrições devem ser realizadas 

na Central de atendimento do Inesul, localizada na Avenida Duque de Caxias, 

1.290, em Londrina-PR, no período de 03 de novembro de 2022 a 24 de fevereiro 

de 2023, de segundas às sextas-feiras das 08h00min às 20h00min, e aos sábados 

08h00min às 11h00min. 

 

Parágrafo Único – Entende-se como matriculado o candidato que realizar o 

pagamento da primeira mensalidade, assinatura/aceite do contrato de prestação de 

serviços educacionais e entrega dos documentos previstos em Edital.  

 

Art.5º - Os alunos que estejam ingressando pelo processo de transferência, ou por 

serem portadores de diploma de curso superior (externo ou ex-aluno) ou que 

estejam fazendo reabertura de matrícula não concorrem a esta modalidade de bolsa. 

 

Art.6º - Poderão concorrer à vaga de bolsista Integral os alunos ingressantes nas 

modalidades: Vestibular Agendado, Vestibular On-line, Nota do Enem e Análise de 

Histórico do Processo Seletivo 2023 - 1ª Fase. 

 

Art.7º - Não poderão concorrer à bolsa integral, a que se refere este Regulamento, 

os funcionários e/ou dependentes de funcionários das Instituições de Ensino 

Superior cuja mantenedora seja o Instituto de Ensino Superior de Londrina 

LTDA. 

 

Art.8º - Eventuais inscrições realizadas fora do prazo acima descrito serão 

desconsideradas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÍTULO III 

DA BOLSA DE ESTUDO 

 

Art.9º - As bolsas de estudos de 100% serão destinadas aos alunos, de acordo com 

o desempenho/potencial do candidato à bolsa, que obtiver a média mais alta entre 

todos que prestarem a prova, considerando-se todos os cursos de Graduação 

Tradicional (Licenciatura ou Bacharelado) ou de Graduação Tecnológica que 

constarem no Edital nº 004/2022 e no Manual do Candidato do Processo Seletivo 

de 2023 – 1ª Fase. 

 

Art.10º - Serão distribuídas um total de 09 (nove) bolsas de estudos, uma para cada 

curso de graduação dispostos no Edital do Processo Seletivo 2023 – nº 004/2022 

– 1º Fase, destinadas aos candidatos matriculados e melhores classificados, sendo 

01 (uma) bolsa por curso, desde que preenchidos todos os requisitos descritos neste 

regulamento. 

 

Parágrafo Único – A classificação para fins de concessão da bolsa será por curso, 

ou seja, uma bolsa ao candidato melhor classificado para o curso e turno 

matriculado. 

 

Art.11º - As bolsas serão distribuídas, conforme abaixo: 

I. 01 (uma) bolsa de 100% para o curso de Administração; 

II. 01 (uma) bolsa de 100% para o curso de Ciências Contábeis; 

III. 01 (uma) bolsa de 100% para o curso de Enfermagem; 

IV. 01 (uma) bolsa de 100% para o curso de Farmácia; 

V. 01 (uma) bolsa de 100% para o curso de Fisioterapia; 

VI. 01 (uma) bolsa de 100% para o curso de Pedagogia; 

VII. 01 (uma) bolsa de 100% para o curso de Psicologia; 

VIII. 01 (uma) bolsa de 100% para o curso de Ed. Física (Bacharelado/ 

Licenciatura); e 

IX. 01 (uma) bolsa de 100% para o curso deTecnologia em Radiologia. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art.12º - O CANDIDATO à bolsa declara ter ciência do presente regulamento, bem 

como dos Editais das IES participantes,comprometendo-se a respeitá-lo, e a honrar 

com o seguinte compromisso de dedicar-se por 20 (vinte) horas durante o semestre 

letivo a atividades complementares, extraclasse e/ou de extensão, a serem 

ajustadas entre as PARTES, tais como monitorias, apoio às atividades educacionais 

e outras atividades correlatas da instituição de ensino, contribuindo, assim, para o 

aperfeiçoamento cultural, científico, profissional ou de atendimento à comunidade, 

estabelecendo com ela uma relação de reciprocidade; 

 

TÍTULO IV 

DAS PROVAS 

 

Art.13º - Para o presente Concurso, os candidatos que optarem participar do 

PROGRAMADE CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL deverão realizar uma prova de 

redação e uma prova objetiva contendo 60 (sessenta) questões conforme quadro 

abaixo:  

Tipo de Prova Área de Conhecimento Nº de Questões 

Múltipla Escolha 

(Prova Objetiva) 

Ciências da Natureza e suas tecnologias 15 

Ciências Humanas e suas tecnologias 15 

Linguagens, códigos e suas tecnologias 15 

Matemática e suas tecnologias 15 

 

Art.14º - As provas serão realizadas no formato presencial exclusivamente no 

campus do Inesul em data e horário previamente agendado conforme item II art. 4º. 

 

Art.15º - A prova objetiva valera 60 pontos e a redação 40 pontos, totalizando 100 

pontos.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art.16º - Além do previsto no presente Regulamento os candidatos deverão 

observar as regras gerais das provas, classificação e matrícula disciplinadas no 

Edital nº 004/2022 do Processo Seletivo 2023 – 1º Fase. 

 

Parágrafo Único – A prova de redação será avaliada considerando-se a adequação 

às normas de escrita culta, coerência com o tema, criatividade, capacidade de 

raciocínio lógico, de pensamento crítico, de compreensão, de análise e de síntese.  

 

Art.17º - O benefício de BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL, previsto neste 

regulamento é concedido para todos os módulos letivos, individualmente, não se 

constituindo em obrigatoriedade de concessão até o fim dos estudos ou direito 

adquirido. 

 

TÍTULO IV 

DA CLASSIFICAÇAO 

 

Art.18º - As bolsas de estudos serão distribuídas conforme item III art. 10º deste 

Regulamento aos candidatos melhores classificados no processo seletivo de 

concessão de bolsa Integral, cuja classificação se dará pelo somatório das notas 

obtidas nas provas de múltipla escolha e de redação, para o curso devidamente 

matriculado do aluno Processo Seletivo 2023 – 1ª Fase da instituição. 

 

Art.19º - Havendo empate na classificação dos candidatos às bolsas, para fins de 

desempate, serão utilizados os seguintes critérios: 

a) O desempate de candidatos far-se-á pela maior pontuação na prova de 

redação; 

b) Persistindo o empate, o desempate será feito, pela idade cronológica 

decrescente dos candidatos. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÍTULOIV 

DA PERDA DA BOLSA DE ESTUDOS 

 

Art.20º - O aluno perderá o direito à bolsa concedida se: 

a) Não renovar a matrícula acadêmica dentro dos prazos regulares estipulados 

pela instituição ao longo da realização continuada do curso; 

b) Trancar/transferir matrícula, abandonar o curso ou rescindir o contrato com a 

IES; 

c) Infringir qualquer cláusula do Contrato de Prestação de Serviços Eduacionais 

bem como do Regimento Interno da Instituição; 

d) Reprovar por falta de assiduidade em qualquer Área de Conhecimento; 

e) Reprovar por desempenho em qualquer Área de Conhecimento; 

f) Não cumprir com os dispostos no Termo Aditivo de Bolsas que será 

assinado no ato da matrícula. 

 

Parágrafo Único – Se for comprovado, por meio de processo administrativo, que o 

candidato praticou qualquer tipo de fraude para a obtenção da bolsa, ele será 

automaticamente excluído do Programa de Bolsa e a respectiva bolsa será 

cancelada. Caso a bolsa já tenha sido utilizada pelo candidato, ele deverá ressarcir 

à instituição concedente os valores a ela correspondentes, sem prejuízo das 

sanções legais e regimentais cabíveis. 

 

TÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art.21º - A participação no PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL 

implica na total aceitação do disposto neste Regulamento e nos Editais do 

PROCESSO SELETIVO 2023 - 1ª FASE. 

 

Art.22º - Não incidirão os percentuais de desconto previstos neste Regulamento 

sobre serviços especiais de segunda chamada de provas ou exames, provas 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

alternativas ou especiais, transporte, trabalhos de campo, passeios e atividades 

extracurriculares, recreativas e culturais, exames especiais, dilatações de 

integralização de curso, declarações diversas, envio 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, estacionamento, bem como taxas e/ou seguros para estacionamento, 

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 da instituição. 

 

Art.23º - O Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), se reserva o direito de 

rescindir, a qualquer momento, a bolsa de estudo tratada neste regulamento e por 

ele concedido, sem prévio aviso ou autorização. 

 

Art.24º - Todos os cursos estão sujeitos à disponibilidade de Vagas, e as bolsas 

somente serão concedidas para os cursos que preencherem turmas com o mínimo 

de 30 (trinta) alunos. 

Art.25º - Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de Direção e Comissão 

Organizadora. 

 

Londrina, 15 de outubro de 2022. 

 

 

Elzira Verginia Mariani Guides Martins 
Diretora Geral  


