
 

 

CRONOGRAMA 
 

PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA BOLSA SOCIAL DE ESTUDO PARA O ANO DE 
2021 

 

DATA ETAPA LOCAL/HORÁRIO 

 

 
19/10/2020 

 
Publicação do Edital Unificado para o 

Ensino Superior - Processo de 
Renovação da Bolsa Social de Estudo 

para o ano de 2021. 

 

 
Site: UNILESTE 

 
20/10/2020 

à       
30/10/2020 

Inscrição - Disponibilização do 
Formulário Eletrônico Socioeconômico 
Unificado da Bolsa Social de Estudo 

para ser preenchido, via sistema 
eletrônico. 

 

 
Site: UNILESTE 

 
21/10/2020 

à       
06/11/2020 

 
Entrega da documentação via e-mail 

juntamente com o Formulário Eletrônico 
Socioeconômico Unificado da Bolsa 

Social de Estudo já preenchido. 

 

 
beneficios@unileste.edu.br 

 

 
07/12/2020 

 
Divulgação do Resultado Preliminar 

para a Renovação da Bolsa Social de 
Estudo. 

 

 
Site: UNILESTE 

 
08/12/2020 

à       
09/12/2020 

 
 

Solicitação de Recurso por meio de 
Formulário protocolado. 

 

 
pcbunileste@unileste.edu.br 

 

 
14/12/2020 

 
Divulgação do Resultado do Recurso 
para a Renovação da Bolsa Social de 

Estudo. 

 

 
Site: UNILESTE 

 

 
11/01/2020 

 
Assinatura do Termo Aditivo ao 

Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais. 

A ser definido conforme 
deliberação da Unidade de 

Missão, pautada nas 
tratativas referentes a 

pandemia da COVID-19. 

 

 
13/01/2020 

 

 
Divulgação do Resultado Final. 

 

 
Site: UNILESTE 

https://unileste.catolica.edu.br/portal/conheca/bolsas-financiamento-e-parcelamentos/bolsa-social/
https://sistemas.ubec.edu.br/InscricaoBolsaSocial/Contexto/6/14/Usuarios/Login/F0D3DEC10BEBC622
mailto:beneficios@unileste.edu.br
https://unileste.catolica.edu.br/portal/conheca/bolsas-financiamento-e-parcelamentos/bolsa-social/
mailto:pcbunileste@unileste.edu.br
https://unileste.catolica.edu.br/portal/conheca/bolsas-financiamento-e-parcelamentos/bolsa-social/
https://unileste.catolica.edu.br/portal/conheca/bolsas-financiamento-e-parcelamentos/bolsa-social/


 

 

Prezado (a) Aluno (a) e/ou Responsável Financeiro (a), 

 
 

O Programa de Concessão de Benefícios - PCB, como lhe faculta a legislação 

vigente relativa à renovação de Bolsa Social de Estudo, torna pública a realização do 

Processo Seletivo de Renovação da Bolsa Social de Estudo para o Ano Letivo de 

2021. 

A publicação do Edital Normativo Unificado está disponível no site da Unidade 

de Missão Unileste. 

A inscrição para a renovação será efetuada exclusivamente por meio eletrônico, 

através do preenchimento do Formulário Eletrônico Socioeconômico Unificado da Bolsa 

Social de Estudo, conforme previsto em cronograma. 

Ressaltamos que para realizar a inscrição do processo de renovação da Bolsa 

Social basta seguir as orientações do Manual Operacional disponível no site 

institucional. 

 
Para fins de comprovação das informações inseridas no ato da inscrição, o 

responsável legal e/ou financeiro deverá escanear e enviar em arquivo PDF anexo ao 

e-mail, o Formulário Socioeconômico Unificado da Bolsa Social devidamente 

assinado, acompanhado de TODOS os documentos solicitados de TODAS as pessoas 

do grupo familiar, conforme consta no arquivo “checklist” publicado no site eletrônico da 

instituição. 

 
Ressaltamos que não será aceito foto da documentação, toda documentação 

deverá ser escanceada e enviada em arquivo PDF na ordem do “ checklist”, anexo ao 

e-mail: beneficios@unileste.edu.br. É obrigatório incluir como assunto do e-mail o 

título: Processos Seletivos de Bolsa Social de Estudo. 

 
É de responsabilidade exclusiva do candidato/responsável legal e/ou financeiro, 

acompanhar a situação da inscrição e certificar-se de que realizou todos os 

procedimentos necessários à sua efetivação. Salientamos ainda que é responsabilidade 

do aluno (a) acompanhar todas etapas da renovação por meio site eletrônico bem como 

o cumprimento das datas estipuladas no cronograma. Não obstante, é facultativo à 

instituição o disparo de e-mail e SMS com informações pertinentes ao processo. 

 

Todos os bolsistas devem participar, inclusive os que estão com a matrícula 

trancada e a bolsa suspensa no 2020.2, ainda que não se matriculem no 2021.1. 

https://sistemas.ubec.edu.br/InscricaoBolsaSocial/Contexto/6/14/Usuarios/Login/F0D3DEC10BEBC622
https://sistemas.ubec.edu.br/InscricaoBolsaSocial/Contexto/6/14/Usuarios/Login/F0D3DEC10BEBC622
https://unileste.catolica.edu.br/portal/wp-content/uploads/2020/10/bs-renovacao-2021-01-Manual-Sistema-de-selecao-de-Bolsista-Social.pdf
https://unileste.catolica.edu.br/portal/wp-content/uploads/2020/10/bs-renovacao-2021-01-checklist.pdf
https://unileste.catolica.edu.br/portal/wp-content/uploads/2020/10/bs-renovacao-2021-01-checklist.pdf
mailto:beneficios@unileste.edu.br


 

 

Por fim, orientamos que qualquer dúvida a respeito do processo seletivo, deverá 

ser sanado junto ao PCB no seguinte canal de comunicação: 

pcbunileste@unileste.edu.br pelo telefone (31) 3846-5690 e (31) 3846-5982. 

 
 

Programa de Concessão de Benefício - PCB 

mailto:pcbunileste@unileste.edu.br

