
 

 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE  

Fundação Percival Farquhar – Entidade Mantenedora  

EDITAL UNIVALE Nº 001/2022  

Seleção de bolsas 100% para curso Sistemas de Informação.  

Parceria Univale/APIKI  

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, mantida pela Fundação Percival 

Farquhar, inscrita no CNPJ sob o nº 20.611.810/0001-91, com sede no município de 

Governador Valadares/MG e a empresa APIKI, inscrita no CNPJ 40.112.154/0001-90, 

com sede no município de Governador Valadares, faz saber aos interessados que, 

no período de 1 de fevereiro de 2022 a 21 de fevereiro de 2022, conforme disposto 

no item 1 deste Edital, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de 

bolsas no percentual de 100% aos ingressantes do curso de Sistemas de Informação 

no 1º Semestre 2022.  

1 DA INSCRIÇÃO  

1.1- Os interessados em concorrer a bolsas de estudo no percentual de 100% (cem 

por cento) para o curso de Sistemas de Informação, poderão se inscrever no período 

de 1º de fevereiro 2022 a 21 de fevereiro de 2022,  

1.2- Todos os alunos matriculados no primeiro período do curso de Sistemas de 

Informação, irão receber em seu e-mail institucional as instruções e o link do 

formulário de inscrição para concorrerem a bolsa de estudo. 

 

2 DAS VAGAS  

2.1- O programa de parceria entre a Fundação Percival Farquhar e a APKI irá 

distribuir 10 (dez) bolsas de estudos no percentual de 100% para os alunos 

ingressantes no curso de Sistemas de Informação no 1º semestre de 2022.  

3 CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

3.1- Ser ingressante e estar matriculado no curso de Sistemas de Informação para o 

1º semestre de 2022.  

3.2- Não possuir débitos com a FPF/Univale. 

4 DA SELEÇÃO  

4.1- A seleção dos candidatos ocorrerá em duas etapas: 

4.1.1- Primeira etapa: O candidato deverá elaborar uma proposta de projeto prático 

a ser implantado na sociedade, que impactará positivamente algum grupo de 



 

 

pessoas seguindo o tema ''Diversidade, equidade e inclusão''. 

4.1.1.1- O candidato deverá responder a seguinte pergunta: “Por que a Apiki deveria 

lhe conceder uma bolsa de estudos e acompanhar sua carreira profissional’’?  

4.1.1.2- O candidato deverá realizar um teste de raciocínio lógico a ser 

disponibilizado pela empresa APIKI. 

4.1.2- Etapa final: Os candidatos classificados na primeira etapa deverão agendar, 

por meio de link fornecido pela APIKI, uma entrevista.  

4.2- A primeira etapa do processo de seleção será eliminatória e terá os seguintes 

critérios de avaliação: 

4.2.1- Para o projeto prático serão observados: a clareza na escrita garantindo 

estrutura textual na proposta, objetividade, desenvolvimento, conclusão sem fuga 

ao tema e aplicabilidade da proposta. 

4.2.2- Para a resposta à pergunta será avaliada a capacidade para defesa de ideias 

que correlacione o interesse no curso e objetivo profissional. 

4.2.3- Para o teste de raciocínio lógico o candidato deverá obter 80% de 

aproveitamento, podendo ser flexibilizado caso os demais candidatos obtenham 

média inferior ao solicitado. 

4.3- A etapa final será classificatória e serão avaliadas a pontualidade, a pro-

atividade e facilidade de comunicação. 

4.4- A seleção dos candidatos será de responsabilidade da empresa APIKI.  

5 DURAÇÃO DA BOLSA E ATIVIDADES DO ESTÁGIO  

5.1- A bolsa de estudos terá duração de 2 (dois) anos.  

5.1.1- Caberá ao aluno, o pagamento das semestralidades do curso, após cessada 

a bolsa de estudos. 

5.2- Os candidatos selecionados serão contratados como estagiários da empresa 

APIKI, nos termos da Lei nº 11.788/2008.  

5.3- No primeiro ano de estágio, o bolsista ficará focado em atividades de 

desenvolvimento e estudo, se dedicando em uma proporção de tempo em 33% 

(trinta e três por cento) para atividades práticas e o restante em atividades de estudo 

que possuam certificação.  

5.4- No segundo e último ano de estágio, o bolsista ficará direcionado 100% do 

tempo em atividades práticas e rotinas da empresa.  

5.5- A bolsa de estudos envolverá apenas o valor da mensalidade, sendo que 

demais despesas tais como dependência, deverão ser quitadas pelo aluno 

contemplado com o benefício diretamente para a FPF/Univale. 

 



 

 

6 CRITÉRIOS DE PERMANÊNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA - 

ESTÁGIO  

6.1- O estudante deverá ter, no mínimo, 90% (noventa por cento) de frequência nas 

aulas e no estágio. 

6.2- O estudante não poderá infringir o regimento da empresa e/ou instituição de 

ensino durante o período de seleção e permanência no programa de estágio.  

6.3- O estudante que infringir os itens 6.1 e 6.2 estará sujeito à remoção imediata do 

programa e necessidade de devolução de todo recurso investido pelas instituições 

envolvidas na concessão das bolsas.  

6.4- O estudante que desistir ou requerer transferência para outra Instituição de 

ensino a qualquer tempo, deverá arcar com todo o valor investido até o 2º ano. 

DO RESULTADO  

7.1 O resultado da seleção da bolsa de estudo será divulgado no dia 18 e março 

2022 no site da UNIVALE: http://www.univale.br.  

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1- Casos de dúvidas podem ser dirimidas pelo e mail sinformacao@unviale.br  

8.2- O valor da parcela mensal devida, deduzido o percentual de desconto previsto 

neste instrumento, será cobrado via boleto bancário, mensalmente, diretamente da 

PARCEIRA (APIKI), nos primeiros 2 (dois) anos de contrato, sendo da PARCEIRA (APIKI) 

a responsabilidade quanto ao pagamento das parcelas mensais, também nos 2 

(dois) primeiros anos de contrato, regularmente contratadas para os BENEFICIÁRIOS 

indicados pela UNIVALE 

8.3- Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso 

de Sistemas de Informação e pela direção da empresa APIKI.  

 

Governador Valadares, 07 de janeiro de 2022. 

 

*Romulo César Leite Coelho 

Presidente da Fundação Percival Farquhar 

 

 

* Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 

 

 

*O original deste Edital assinado encontra-se arquivado no Gabinete da FPF. 

 

http://www.univale.br/

