
 

 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE  

Fundação Percival Farquhar – Entidade Mantenedora 

Programa de Bolsa de Demanda Institucional – BDI 

 

Vestibular Social - 2º Semestre 2022 

EDITAL FPF/UNIVALE Nº 040/2022 

 

A Fundação Percival Farquhar, inscrita no CNPJ sob o nº 20.611.810/0001-91, 

com sede no município de Governador Valadares/MG, entidade mantenedora 

da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, torna público e faz saber aos 

interessados que, no período de 10 de maio de 2022 até as 23 horas e 59 minutos 

do dia 23 de junho de 2022, estarão abertas as inscrições para o Vestibular Social 

da Univale - 2º Semestre 2022, destinado EXCLUSIVAMENTE aos candidatos 

aprovados no Processo Seletivo para ingresso em 2022/2º semestre. A inscrição, 

nos termos deste edital, somente será admitida pela internet através do site da 

Univale https://www.univale.br/. 

 

1.  DA VALIDADE  

1.1 O Resultado do Processo Seletivo de que trata este edital é válido 

exclusivamente para matrícula e ingresso no 2º semestre letivo do ano de 2022. 

 

2. DOS CURSOS OFERTADOS E CONDIÇÕES PARA SE INSCREVER 

2.1. Poderão se candidatar a uma bolsa de estudos pelo Programa de 

Bolsas de Demanda Institucional – BDI, somente os candidatos que forem 

aprovados no Vestibular Social da UNIVALE para ingressantes no 2º semestre 

letivo de 2022. 

2.2 São contemplados neste edital alunos dos seguintes cursos de 

graduação: 

 

  

https://www.univale.br/


 

 

Cursos na modalidade presencial: 

Nº CURSOS 

1.  Administração  

2.  Agronomia  

3.  Arquitetura e Urbanismo  

4.  Biomedicina  

5.  Ciências Contábeis 

6.  Direito -Matutino 

7.  Direito - Noturno 

8.  Educação Física  

9.  Enfermagem  

10.  Engenharia Civil e Ambiental - Noturno 

11.  Estética e Cosmética  

12.  Farmácia  

13.  Fisioterapia  

14.  Fonoaudiologia  

15.  Jornalismo  

16.  Medicina Veterinária  

17.  Nutrição  

18.  Odontologia - integral 

19.  Odontologia - noturno 

20.  Pedagogia  

21.  Psicologia: Formação de Psicólogo – com Lic. (opcional) –Matutino  

22.  Psicologia: Formação de Psicólogo – com Lic. (opcional) Noturno 

23.  Publicidade e Propaganda  

 

  



 

 

Cursos na modalidade de educação a distância: 

Nº CURSOS 

1.  Design Gráfico  

2.  Gestão de Recursos Humanos  

3.  Sistemas de Informação 

 

3. DA INSCRIÇÃO E MODALIDADES DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 As Inscrições do Vestibular Social 2022/2 para ingresso nos cursos de 

Graduação, serão gratuitas e deverão ser feitas pela internet através do 

endereço eletrônico: http://www.univale.br a partir da  00 hora do dia 10 de maio 

de 2022, até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de junho de 2022, e não haverá 

prorrogação em hipótese alguma. 

3.2. Nesse processo, a Univale oferece aos candidatos inscritos somente 

uma opção de realização de provas, a prova presencial. 

3.3 A Prova presencial será realizada no dia 25 e 26 de junho de 2022. 

3.4 O candidato só poderá participar da prova para concorrer às vagas 

do mesmo curso, apenas uma vez e em um único dia de prova. Na hipótese do 

mesmo candidato efetuar mais de uma inscrição válida para o mesmo curso, 

prevalecerá a última inscrição. 

3.5 Para efetuar a inscrição pela internet, o candidato deverá: 

a) Acessar o endereço eletrônico  http://www.univale.br; 

b) Ler e tomar ciência das normas contidas neste Edital; 

c) Preencher o Requerimento de Inscrição, escolhendo o modo de 

realização da prova (presencial), conforme instruções; 

3.6 Ao finalizar sua inscrição, o candidato manifesta que está ciente e 

concorda com os termos deste Edital. 

3.7 Para preenchimento do Requerimento de Inscrição é necessário que o 

candidato possua Cadastro de Pessoa Física – CPF próprio. 

3.8 Para efeito de inscrição e identificação do candidato no Processo 

Seletivo 2º Semestre 2022 da UNIVALE, serão considerados Documentos de 

Identidade: 

http://www.univale.br/
http://www.univale.br/


 

 

a) Cadastro de Pessoa Física – CPF 

b) Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública, 

Forças Armadas ou Polícia Militar; 

c) Carteira de Motorista, além das carteiras expedidas por Ordens ou 

Conselhos, tais como: CREA, OAB, etc., que, por lei federal, tenham validade 

como identidade; 

d) Carteira de Trabalho; 

e) Passaporte. 

3.8.1 Para candidatos estrangeiros serão considerados documentos de 

identidade, a cédula emitida pelo Ministério das Relações Exteriores, conforme 

a Lei nº 13.445/2017 e/ou Passaporte com visto permanente ou de estudante. 

3.9 A UNIVALE não se responsabiliza por inscrição não concluída pelo 

candidato, não recebida por motivo técnico do computador do usuário, bem 

como devido a outros fatores técnicos que impossibilitem a transferência dos 

dados, sendo, de responsabilidade exclusiva do candidato 

acompanhar a situação de sua inscrição. 

3.10 O candidato é o único responsável pelo preenchimento correto e 

completo do Requerimento de Inscrição. 

3.11 Feita a inscrição, não serão permitidas alterações. 

3.12 A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, no exercício de sua 

autonomia, prevista no art. 207 da Constituição Federal e no art. 53 da Lei nº 

9.394/96, reserva-se no direito de não realizar o Processo Seletivo 2º Semestre 

2022 para o curso no qual o número de inscrições seja inferior ao número de 

vagas oferecidas. 

3.13 A confirmação da inscrição no Vestibular Social com as orientações 

para a realização da prova, serão informadas ao candidato na própria tela do 

sistema logo após a conclusão de sua inscrição. 

3.14 Ao se inscrever e se matricular nos cursos de graduação, objeto deste 

Edital, o interessado se declara ciente e de acordo com a coleta de seus dados 

pessoais, autorizando a UNIVALE o tratamento e armazenamento dos dados 

coletados para a execução do contrato e serviços contratados, na forma 



 

 

prevista na Lei 13.709/2018, os quais deverão permanecer armazenados por 

tempo indeterminado em razão da natureza dos serviços e do cumprimento de 

dever legal pela UNIVALE. 

3.15 O interessado, ao se inscrever, também fica ciente de que a UNIVALE, 

a partir dos dados coletados, poderá fazer contato pelos meios de 

comunicação existentes (e-mail, telefone celular ou fixo, mensagens de texto, 

redes sociais, aplicativos de mensagens e outros), por meio de pessoal próprio 

ou terceirizado. 

 

4 DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRESENCIAL 

4.1 A prova presencial será realizada na Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE, CAMPUS Antônio Rodrigues Coelho - CAMPUS II, Rua Israel Pinheiro, 

2000, Bairro Universitário, Governador Valadares/MG. 

4.1.1 O Candidato receberá um e-mail com a informação do local de sua 

sala para a realização da prova. 

4.2 A prova presencial será realizada no dia 25 e 26 de junho de 2022 as 

09:00 horas.  

4.3 Os candidatos do Processo Seletivo do Vestibular Social - 2º Semestre 

2022, independentemente do curso de graduação de sua escolha, submeter-se-

ão, exclusivamente, a uma Prova de Redação, que será realizada em uma única 

etapa e terá caráter eliminatório. 

4.3.1 A prova de redação visa aferir o domínio da habilidade de expressão 

escrita nos seus diversos aspectos. 

4.3.2 A prova de redação consistirá de interpretação de texto e/ou 

dissertação em Língua Portuguesa e valerá 100 (cem) pontos. 

4.3.3 Não serão avaliados textos narrativos ou redigidos em verso. 

4.4 O candidato deverá estar no local de realização da prova presencial 

com 1 (uma) hora de antecedência do início previsto e seu ingresso só será 

permitido mediante a apresentação do documento de identificação, conforme 

previsto no subitem 3.7. 

4.5 O candidato que chegar atrasado à prova não poderá realizá-la. 



 

 

4.6 Durante a realização das provas não será permitida a comunicação 

entre os candidatos nem a utilização de bolsas, óculos escuros ou quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., bottons, broches 

ou similares, cabelos longos soltos, telefones celulares, ponto eletrônico, 

headphone, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 

gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, bips, pagers, 

tablets, ipods, ipads etc. ou quaisquer aparelhos de comunicação, o porte de 

quaisquer tipos de armas, livros, anotações, impressos ou qualquer outro 

material de consulta. 

4.7 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a 

realização da prova, for surpreendido portando qualquer dos aparelhos 

eletrônicos citados no item anterior, bem como relógio de qualquer espécie. 

4.8 O candidato deverá trazer lápis, borracha e caneta (azul ou preta) 

necessários à realização da prova. 

4.9 O candidato deverá permanecer no local de prova por, no mínimo, 60 

(sessenta) minutos após o seu início. O candidato que não cumprir esta 

exigência terá sua prova anulada e será eliminado da apuração do resultado 

final do Processo Seletivo. 

4.10 Em caso de dúvida quanto à identificação do candidato, esta deverá 

ser feita pelas impressões digitais antes de sua saída da sala em que realizou a 

prova. Caso o candidato se negue a ser identificado, terá sua prova anulada e 

será eliminado da apuração do resultado final do Processo Seletivo. 

 

4.11 À UNIVALE é reservado o direito de alterar o horário de início e local 

das provas, bem como a data de sua realização, desde que informe a 

alteração ao candidato com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do 

horário previsto para a prova. 

4.12 Não haverá serviço médico em funcionamento nos locais de 

aplicação das provas. Por isso o candidato que faz uso regular de algum 

medicamento deverá tomar providências quanto à sua aquisição. 



 

 

4.13 Não haverá funcionamento de guarda-volumes. A UNIVALE não se 

responsabiliza por perda, esquecimento e/ou extravio de objetos no recinto de 

realização das provas e/ou na área dos seus campi. 

4.14 O candidato com necessidades especiais, ou motivado por grave 

estado de saúde, deverá entregar Laudo Médico Pericial no Setor de Processo 

Seletivo da UNIVALE, localizado na Rua Israel Pinheiro, 2000 – Bairro Universitário, 

com a especificação das condições diferenciadas de que necessita para a 

realização da prova do Processo Seletivo 1º Semestre 2022. O prazo para 

entrega do documento é de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data 

escolhida 

para realização da prova, no horário das 08 às 10 horas e das 14 às 16 horas.  

O candidato que não cumprir essa exigência fará a prova nas mesmas 

condições dos demais candidatos. 

4.15 Para a realização da prova, caso queira, candidato deverá portar sua 

própria máscara, que será de uso facultativo durante toda a avaliação. A 

UNIVALE 

disponibilizará álcool gel nos ambientes de realização de provas. 

 

5. DAS NORMAS DO PROCESSO 

5.1 Estará eliminado do Processo Seletivo 2º Semestre 2022 o candidato que 

se enquadrar em uma das seguintes situações: 

a) Descumprir o previsto nos itens 4 e 5 e seus subitens; 

b) Faltar à prova, salvo se houver utilização do resultado do ENEM; 

c) Obtiver menos de 10% do total de pontos na prova de Redação da 

Univale, salvo se houver utilização do resultado do ENEM com 

resultado igual ou superior a 10% na prova de Redação; 

d) Praticar qualquer espécie de fraude, improbidade ou indisciplina na 

realização do mesmo; 

e) Utilizar na realização de sua redação qualquer conteúdo copiado ou 

plagiado de outros autores/internet. 



 

 

5.2 A classificação final será feita em ordem decrescente do total de 

pontos obtidos após a apuração dos resultados. 

5.3. Ocorrendo empate na classificação, o desempate será feito a favor 

do candidato de mais idade. 

5.4 Não serão concedidas, em hipótese alguma ou sob qualquer pretexto, 

vistas, cópias, revisão, recontagem de pontos, nem segunda chamada para 

qualquer caso, não cabendo recurso quanto ao resultado final deste Processo 

Seletivo. 

5.5 As provas são de propriedade do Setor de Processo Seletivo da 

UNIVALE, que dará a elas, passados 30 (trinta) dias da data da divulgação do 

resultado do Processo Seletivo 2º Semestre 2022, a destinação que lhe convier. 

5.6 O preenchimento das vagas oferecidas em cada curso será feito pelo 

candidato melhor classificado para o curso objeto de sua opção. 

 

6. DO RESULTADO  

 

6.1 O resultado do Processo Seletivo do Vestibular Social 2º Semestre 2022 

será informado ao candidato através do e-mail e telefones cadastrados no 

requerimento de inscrição. 

6.1.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento 

correto do seu e-mail e do número de telefone, ficando a UNIVALE isenta de 

qualquer responsabilidade relativa à comunicação com o candidato. 

6.2 O resultado final deste processo seletivo será divulgado em relação 

nominal dos classificados, com a respectiva ordem de classificação ao término 

deste processo seletivo, a qual ficará disponível na Secretaria Acadêmica, na 

Rua Israel Pinheiro, 2000 – Bairro Universitário. 

6.3 Serão convocados à matrícula os candidatos aprovados/classificados, 

obedecidos os critérios definidos, para ocupar, em ordem decrescente de 

pontos. 

 

 



 

 

7. DAS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DA BOLSA DE ESTUDO  

7.1 A concessão da bolsa de estudo referente ao Programa de Bolsas de 

Demanda Institucional – BDI é regida pelos critérios estabelecidos neste Edital e 

pelas demais exigências contidas na Lei Complementar nº 187/2021, na Portaria 

Normativa nº 15/2017 do MEC e pelas diretrizes estabelecidas pela Comissão 

Especial de Bolsas da Univale. 

7.2 O candidato aprovado no Processo Seletivo do Vestibular Social de 

2022/2, poderá ser beneficiado através do Programa de Bolsa de Estudos – BDI, 

com oferta de bolsas no percentual de 50% e 100% do valor da mensalidade.  

7.3 Serão contemplados com o benefício apenas os cursos descritos no 

quadro do item 2.2 deste Edital, desde que atendam aos seguintes critérios: 

I - Possuir renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por 

pessoa; 

II - Possuir renda familiar bruta mensal de um até três salário mínimo por 

pessoa;  

III - Apresentar patrimônio compatível com a renda familiar do candidato; 

IV -  Ser ingressante de primeiro período nos cursos oferecidos e cursar todas 

as disciplinas constantes da matriz curricular, sem aproveitamento de 

crédito/estudo/disciplina; 

V -  Não ser portador de diploma de curso superior; 

VI – Não possuir qualquer outro tipo de benefício que implique em redução 

do valor da semestralidade (bolsa decorrente de convenção coletiva de 

trabalho, bolsa de estudo por qualquer programa público ou privado, 

decorrente de parcerias institucionais, entre outros) 

 

Parágrafo único: O tipo e o respectivo percentual de bolsas será 

estabelecido pela Comissão Especial de Bolsas, e observará a disponibilidade 

orçamentária e financeira da FPF, fixada pelo seu Conselho Diretor. 

7.4 O candidato que for contemplado com a bolsa, parcial ou integral, nos 

termos deste Edital, deverá assinar o Termo de Concessão de Bolsa, através de 



 

 

convocação no Campus Antônio Rodrigues Coelho (Campus II), Setor de Bolsas 

e Financiamentos. 

7.5 O não comparecimento do beneficiário quando convocado, no prazo 

estabelecido, implicará na perda do benefício em caráter irrevogável. 

7.6 A bolsa parcial de 50% (cinquenta por cento) ou integral 100% (cem por 

cento) incidirá sobre a integralidade da parcela mensal da semestralidade. 

7.7 A bolsa de Estudo não contempla e nem incide sobre disciplinas em 

regime de dependência ou sobre serviços especiais ou adicionais 

contratualmente excepcionados no valor da semestralidade regular contratada. 

7.8 A bolsa de estudo poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso 

de constatação de falsidade da informação prestada pelo aluno ou seu 

responsável, ou de inidoneidade de documento apresentado, sem prejuízo das 

demais sanções cíveis e penais cabíveis, ou ainda nos demais casos previstos 

nestes Edital e no Termo de Concessão de Bolsa de Estudo. 

7.9 A bolsa de estudo também poder ser cancelada pela FPF em virtude de 

dificuldades financeiras próprias para sua manutenção. Neste caso, os alunos 

bolsistas serão notificados previamente com 30 (trinta) dias de antecedência.  

 

8. DA INSCRIÇÃO PROCESSO DE BOLSAS DE DEMANDA INSTITUCIONAL – BDI 

8.1 As bolsas de demanda individual – BDI são exclusivas para os alunos 

aprovados no vestibular social 2022/2º semestre, regulados pelo presente Edital. 

8.2 Será encaminhado um link através do endereço de e-mail cadastrado 

na inscrição para todos os candidatos aprovados no Processo Seletivo de 

Vestibular Social - 2º Semestre 2022, o qual deverá ser preenchido para concorrer 

ao Processo de Bolsas de Demanda Institucional – BDI.  

9  DA ENTREVISTA PARA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA 

10.1. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo do Vestibular Social - 2º 

Semestre 2022 que participarão do Programa de Bolsas BDI, deverão preencher 

e imprimir o Formulário de Avaliação Socioeconômica, disponível através do 

endereço eletrônico: www.univale.br, conforme o anexo I do Edital, observando 

todas as orientações. 

http://www.univale.br/


 

 

 9.2 No dia, horário e local especificado, o candidato deverá comparecer à 

entrevista individual, munido do formulário de Avaliação Socioeconômica 

(Anexo I) devidamente preenchido sem rasuras e assinado, com a cópia de 

todos os documentos comprobatórios, acompanhados dos respectivos originais 

ou cópia autenticada, conforme Anexo II.  

9.3 O Formulário de Avaliação Socioeconômica, a Lista de Documentação 

Comprobatório e as Orientações para o Preenchimento do Formulário de 

Inscrição e Organização de Documentação Comprobatória, estão disponíveis 

respectivamente nos ANEXOS I e II. 

9.4  O candidato ou seu responsável legal, caso seja menor, é o único 

responsável pelo preenchimento dos formulários. 

9.5 Em hipótese alguma, o candidato poderá ter auxílio de funcionários, 

professores ou de outras pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à FPF e suas 

mantidas no processo de preenchimento dos formulários disponíveis.  

9.6 O candidato ou seus pais ou responsáveis, quando for o caso, 

responde(m) civil e criminalmente pela veracidade e autenticidade das 

informações socioeconômicas por ele(s) prestada(s), as quais poderão passar 

por processo de análise e conferência.  

9.7 Compete estrita e exclusivamente ao candidato a observância dos 

prazos estabelecidos neste Edital, bem como o acompanhamento de eventuais 

alterações por meio do site da UNIVALE (www.univale.br). 

         9.8 As entrevistas individuais serão realizadas no período de 04 de julho a 07 

de julho de 2022, no Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II (Rua Israel 

Pinheiro, 2000, bairro São Pedro, Governador Valadares-MG), em local a ser 

indicado pelo Setor de Bolsa e Financiamento.  

Parágrafo Único: É de exclusiva responsabilidade do candidato o 

preenchimento correto do seu e-mail e do número de telefone, ficando a 

UNIVALE isenta de qualquer responsabilidade relativa à comunicação com o 

candidato. 

9.9 A pertinência da concessão das bolsas será avaliada pela Comissão 

Especial de Bolsas a partir da análise da situação socioeconômica do candidato.  



 

 

9.10 O candidato que se submeter a este Edital estará sujeito, a critério dos 

profissionais responsáveis pela análise, a ser convocado para entrevista individual 

adicional e/ou receber visita domiciliar, seja durante o processo seletivo, ou 

durante a vigência da bolsa de estudos.  

9.11 Poderá ser excluído deste processo seletivo, o candidato que prestar 

informação ou declaração falsa ou apresentar documento inidôneo ou com 

suspeita de adulteração/falsificação, sem prejuízo das demais sanções cíveis e 

penais cabíveis.  

 

10 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ENTREVISTA SOCIOECONÔMICA DO 

PROCESSO DE BOLSAS DE DEMANDA INSTITUCIONAL – BDI 

 

10.1 A relação dos candidatos aprovados na entrevista social para 

concessão de bolsas do Programa de Bolsas de Demanda Institucional – BDI será 

divulgada a partir das 17 horas do dia 08 de julho de 2022, em relação nominal 

que será disponibilizada no site da Univale. 

10.2 Em hipótese alguma, nenhum resultado será fornecido por telefone.  

10.3 Não será concedida, sob qualquer pretexto, reanálise ou revisão das 

avaliações feitas, não cabendo recurso de qualquer natureza em hipótese 

alguma, quanto ao resultado final deste Processo. 

 

11 DAS CONDIÇÕES EM QUE O CANDIDATO CONTEMPLADO PERDERÁ O BENEFÍCIO 

11.1 O candidato contemplado com a bolsa de estudos de que trata este 

Edital, também perderá o benefício caso seja comprovado que:  

I - a qualquer tempo, em caso de constatação de falsidade da informação 

prestada pelo candidato ou seu responsável, ou de inidoneidade de documento 

apresentado, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais cabíveis;  

II - tenha alterado a realidade socioeconômica de seu grupo familiar, a 

ponto de descaracterizar sua carência;  

III - tenha trancado ou cancelado sua matrícula;  

IV - não tenha efetuado o pagamento de uma parcela da semestralidade 



 

 

escolar referente à parte devida, no caso da bolsa parcial; 

 

12 DA MATRÍCULA  

12.1. Os candidatos aprovados e classificados deverão fazer sua matrícula 

na data indicada no e-mail que será enviado juntamente com o resultado deste 

processo seletivo do Vestibular Social. 

12.2. A matrícula tem validade exclusivamente para o 2º Semestre do ano 

letivo de 2022, devendo ser renovada a cada semestre letivo, observadas as 

normas, regulamentos, portarias e/ou circulares emanados da UNIVALE ou da 

sua entidade mantenedora. 

 

13 DOS PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À MATRÍCULA 

13.1 O candidato aprovado, classificado e apto a realizar sua matrícula 

deverá: 

a) acessar o site https://portal.univale.br e entrar no Portal do Aluno com os 

dados (login e senha) enviados por e-mail no endereço eletrônico cadastrado 

no ato da inscrição; 

b) Já logado no portal, acessar o menu lateral esquerdo, escolhendo a 

opção “Matrícula Online”. Assim o sistema indicará passo a passo para a 

conclusão, bastando seguir até o final e aceitar os termos do contrato; 

c) emitir o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (formulário 

próprio da Fundação Percival Farquhar, entidade mantenedora da UNIVALE), 

disponibilizado no Portal do Aluno para o candidato aprovado/classificado, 

clicando na opção disponibilizada pelo sistema para a impressão do Contrato 

Financeiro e o Comprovante da Pré-matrícula; 

d) após a emissão, o candidato aprovado/classificado deverá imprimir o 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e, em seguida, assiná-lo com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 

e) se o matriculando for menor de 18 anos, ou se não for o responsável 

financeiro pelo pagamento das mensalidades, o contrato deverá ser assinado 



 

 

também pelo responsável legal como “primeiro contratante” e o aluno assinará 

como “segundo contratante”; 

          g) imprimir o boleto bancário, também no Portal do Aluno, acessando o 

menu “Financeiro”, referente à 1ª parcela da semestralidade do 1º Semestre 

letivo de 2022, disponibilizado no site da Univale (http://www.univale.br) para o 

candidato aprovado/classificado, que deve ser quitado até o dia estabelecido 

para a matrícula; 

         h) para efetivar sua matrícula, o matriculando deverá acessar o Portal do 

Aluno em nosso site, de acordo com as orientações enviadas em seu e-mail e 

postar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado, juntamente 

com o boleto bancário quitado e documentos discriminados no subitem 14. 

13.2 O candidato aprovado/classificado que tiver dificuldades para postar 

a documentação obrigatória, deverá enviar os citados documentos para o e-

mail: matriculagraduacao@univale.br, impreterivelmente, até às 22 horas do dia 

definido para sua matrícula. 

 

14. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA: 

a) fotocópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente; (O não cumprimento desta condição implicará a nulidade absoluta 

do direito à matrícula); 

b) fotocópia do Histórico Escolar completo; (O não cumprimento desta 

condição implicará a nulidade absoluta do direito à matrícula); 

c) fotocópia do Documento de Identidade próprio. Se menor de 18 anos, 

também o documento do responsável legal; 

d) fotocópia do CPF próprio. Se menor de 18 anos, também do 

responsável legal; 

e) fotocópia do comprovante de residência (conta de água, luz ou 

telefone fixo); 

f) fotocópia do título de eleitor, se maior de 18 anos, com os comprovantes 

de votação, ou, Certidão de Regularidade emitida pelo Tribunal Regional 

Eleitoral – TRE; 



 

 

g) fotocópia do documento comprobatório de estar em dia com as 

obrigações militares (se do sexo masculino), para os nascidos até o ano de 2002; 

h) fotocópia Certidão de Registro Civil; 

i) comprovante de pagamento integral da primeira parcela da 

semestralidade, cujo valor será divulgado antes do prazo de início da matrícula; 

j) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, assinado, observado 

o disposto no subitem 8.2.1, alínea “b”, deste Edital; 

k) 01 (uma) fotografia recente, tamanho 3 x 4. 

14.1 A Matrícula somente será concluída com a postagem dos 

documentos exigidos e após a confirmação do pagamento da 1º parcela da 

semestralidade do 1º semestre letivo de 2022. 

 

15 RECURSOS NECESSÁRIOS PARA GRADUAÇÃO EaD 

15.1 Ao efetuar sua matrícula para o curso de modalidade EaD, o 

candidato declara: 

15.2 Estar ciente de que é imprescindível ter acesso regular à internet com 

capacidade suficiente para visualizar, baixar e transmitir os materiais do curso, 

tais como arquivos de vídeo, áudio e imagem. 

15.3 Possuir conhecimento de informática necessário à realização das 

atividades propostas, compreendendo, entre outras: 

a) acessar regularmente o correio eletrônico (conta pessoal de e-mail); 

b) anexação (upload) de arquivos; 

c) familiaridade tecnológica (uso básico de computador, Internet, redes 

sociais); 

d) trabalhar com as ferramentas básicas do processador de texto, tais 

como: digitar; recuperar texto, corrigir ortografia e sinônimos, visualizar/abrir 

simultaneamente documentos, salvar/gravar documentos, entre outros. 

15.4 Ter disponibilidade de tempo para comparecer aos encontros 

presenciais, previamente agendados pela UNIVALE, conforme modelo de oferta 

de cada curso. 

 



 

 

15.5 Estar ciente de que para acesso ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA UNIVALE, são necessários: 

a) Adobe Acrobat Reader; 

b) Conexão Internet; 

c) Navegadores de Internet (Explorer, Chrome, Firefox, entre outros); 

 

16 DA MATRÍCULA: INFORMAÇÕES GERAIS 

16.1 A UNIVALE, eventualmente, poderá aceitar Declaração de 

Conclusão do Ensino Médio, expedida pelo estabelecimento de Ensino no qual 

o matriculando o tenha concluído, com validade de 30 dias. 

16.2 Ao final do prazo de 30 dias, o discente deverá comprovar sua 

situação mediante apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio 

ou equivalente, com o Histórico Escolar completo, sob pena de ter sua matrícula 

cancelada. 

16.3 A matrícula poderá ser efetivada por procurador legalmente 

habilitado, com poderes especiais para este fim, cujas declarações obrigarão o 

outorgante. 

16.4 A procuração citada no subitem anterior poderá ser particular 

constando os poderes especiais, com reconhecimento de firma em Cartório pelo 

outorgante. 

16.5 A UNIVALE reserva-se no direito de recusar o recebimento de 

matrícula do candidato aprovado no Processo Seletivo de que trata este Edital, 

caso esse candidato e/ou seu responsável legal ou qualquer outro que contratar 

em seu nome, possua débito de qualquer natureza perante a Fundação Percival 

Farquhar. 

16.6 Perderá o direito à vaga o candidato que não efetuar sua matrícula 

nos prazos fixados neste Edital ou não postar, no ato da matrícula, quaisquer dos 

documentos exigidos no subitem 14. 

16.7 O candidato aprovado e classificado poderá desistir da matrícula no 

prazo de até 10 (dez) dias, após a data do aceite do contrato, findo o qual não 

terá direito à restituição do valor integral pago no ato da matrícula. 



 

 

16.8 Havendo desistência da matrícula dentro do prazo citado de até 10 

(dez) dias, a Universidade resguarda o direito de descontar do valor pago o 

percentual de 20% (vinte por cento) referente às despesas administrativas. 

16.9 Havendo desistência da matrícula após o prazo citado 10 (dez dias), 

não haverá devolução de quaisquer valores. 

 

17 DO INÍCIO DAS AULAS  

17.1 O início das atividades acadêmicas do 2º Semestre do ano letivo de 

2022 será divulgado no site da Univale (www.univale.br). 

 

18. DOS CASOS OMISSOS  

18.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Bolsas de 

Estudo, não cabendo qualquer tipo de recurso das suas decisões.  

Governador Valadares, 27 de abril de 2022. 

 

 

Dr. Rômulo César Leite 

Presidente FPF 

 

 

Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora da Univale 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA - 2022 

1- DADOS PESSOAIS DO ALUNO. 

Nome completo: ___________________________________________________________ 

CPF:____________________________________RG:_________________________________ 

Data Nascimento: _____/_____/_____ 

Estado Civil: __________________________________________  

Endereço atual do aluno: 

______________________________________________________  

Nº/Complemento: _______________________ 

Bairro: ________________ Município:_________________Estado: _____________ 

Fone(s) para contato:_______________________ Celular: __________________ 

Email: 

_________________________________________________________________________ 

Especifique com quem reside (família1, parentes, amigos2, vaga alugada3, 

pensão, república e etc.): _____________________ 

(1.Pai, mãe, cônjuge, avós, irmãos, filhos; 2. Moradia sem contribuição com as despesas; 

3. Quarto alugado em casa de família) 

 

1.1 - Informe o endereço da família caso a mesma não resida no endereço acima 

citado:  

____________________________________Nº/Complemento: 

_________________________  

Bairro:__________________________Município:__________________Estado: 

____________ 

Fone para contato:__________________________ Celular: ___________________ 

 

2 – CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DA FAMÍLIA.   

2.1 - Sua família (*) mora em: (     ) Casa   (     )  Apartamento  Nº de Cômodos:____ 

*Família: pai, mãe, cônjuge, avós, irmãos, filhos, outros. 

 



 

 

2.2 - A casa ou apartamento onde mora é: 

(    ) própria     (    ) própria financiada.   (    ) alugado.   

 

(    ) cedido/ neste caso especificar quem cedeu a moradia: ___________________ 

 

3 - Família Inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal?   (    ) Não    (    ) Sim 

 

4 - CONDIÇÕES DE TRANSPORTE (Transporte utilizará para ir à Universidade): 

(    ) ônibus (    ) carona 

(    ) bicicleta (    ) transporte escolar (Van) 

(    ) carro: Próprio? (    ) Não    (    ) Sim (    ) outros: ____________________ 

(    ) moto: Próprio? (    ) Não    (    ) Sim 

 

 

5 - DADOS ACADÊMICOS 

5.1 Curso em que será matriculado na UNIVALE: ____________________________  

5.3 Possui algum curso superior? ________ Citar: _____________________________ 

5.4 Há algum membro da família que estuda em Instituições de Ensino Superior 

particular?    

(     ) Não    (    ) Sim.  Quantos? __________  

5.5 Em qual Instituição? 

(     ) Univale    (    ) Outro.  Especifique, _______________________________  

5.6 Qual o nome do membro da família que estuda em Instituição de Ensino 

Superior Particular, e que compartilha da mesma renda familiar?   

Nome: 

________________________________________________________________________ 

Curso/período: ___________________________________________  % desconto________ 

 

 

 

 



 

 

6 - QUADRO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

Preencher todos os dados da família (pai, mãe, cônjuge, avós, irmãos, filhos) com a 

qual mantém residência, vínculo de dependência econômica e compartilha da mesma 

renda.  

Nome do aluno Idade Profissão 

Rendimento 

Bruto 

 

    

Nomes dos Familiares Parentes Idade Profissão 

Rendimento 

 Bruto 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

1.Algum membro da família que tenha deficiência ou doença grave, especifique: 

____________________________________________________________ 

1.2 Mental, física, visual e auditiva e doenças graves.  

OBS: - A informação do rendimento bruto de cada membro da família é indispensável para análise 

socioeconômica familiar.  

          - Não incluir a renda correspondente ao Seguro Desemprego, Programas Governamentais de 

Transferência de Renda (Bolsa Família, Poupança Jovem, etc.) ou benefícios assistenciais previstos na 

LOAS (Beneficio de Prestação Continuada – BPC), Bolsa de Estágio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 - OUTRAS RENDAS DO ALUNO E DE SUA FAMÍLIA NÃO CITADAS NO ITEM 6  

(Contribuição de parentes, mesada (de pessoas que não residem com a família), 

bolsa de estágio, benefícios assistenciais da LOAS (BPC) e ou renda proveniente 

dos programas sociais (Bolsa Família, Pró-Jovem, etc.). 

Especificação da renda Quem recebe Quem paga Valor mensal 

    

    

Total: 

 

8 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL FAMILIAR 

 

BENS MOVÉIS Quant. DESCRIÇÃO 

Automóvel  Modelo/Ano/Placa:  

Moto  Modelo/Ano/Placa:  

Caminhão   Modelo/Ano/Placa: 

Outros   

 

IMÓVEIS 
Quant

. 
LOCALIZAÇÃO 

Terras    

Terrenos    

Casas    

Apartamentos    

Lojas    

Escritórios/ consultórios   

Outros    

 

 

 



 

 

 

9 - DESPESAS DA FAMÍLIA 

 

a) Que PODEM SER comprovadas: 

 

Valor mensal  

(com base em recibos do 

ÚLTIMO MÊS) 

1) Aluguel e condomínio (se existir) R$ 

2) Água R$ 

3) Luz R$ 

4) Telefone fixo  R$ 

5) Farmácia (somente em caso de gasto mensal fixo) R$ 

6) Instrução (gasto familiar com mensalidades escolares)  R$ 

7) Financiamentos diversos (carro/moto/imóveis/ estudantil) R$ 

8) Plano de Saúde R$ 

9) Transporte Escolar R$ 

10)  TV a cabo/Internet R$ 

11) Outros que considerar relevante. Especificar: 

 
R$ 

TOTAL R$ 

 

 

b) DESPESAS que NÃO podem ser comprovadas: 

1) Alimentação  R$ 

2) Transporte R$ 

3) Gás de cozinha R$ 

4) Combustível  R$ 

5) Outras que considerar relevante. Especificar: R$ 

TOTAL R$ 

 

 



 

 

 

10 - DESPESAS DO ALUNO (Em caso de pensionato, república, vaga alugada, 

indique sua despesa mensal).  

 

a) Que PODEM SER comprovadas: 

1) Aluguel e condomínio (se existir) R$ 

2) Água R$ 

3) Luz R$ 

4) Telefone  R$ 

5) Internet R$ 

6) Outras que considerar relevante. Especificar: R$ 

TOTAL R$ 

 

b) DESPESAS que NÃO podem ser comprovadas: 

1) Alimentação  R$ 

2)Transporte R$ 

3)Gás de cozinha R$ 

4)Combustível  R$ 

5)Outras que considerar relevante. Especificar: R$ 

TOTAL R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Declaro, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que as informações fornecidas 

são fiéis e verdadeiras, não havendo omissões ou dados que possam induzir a 

equívocos de julgamento e ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE pelo conteúdo 

deste formulário. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação da 

documentação que comprova as informações prestadas na data, horário e local 

estabelecidos pelo Setor de Bolsas e Financiamento/UNIVALE.  

 

 

Governador Valadares, ____/_____/_____ 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Aluno 


