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RETIFICAÇÃO Nº 02 

 

 
A  União Brasileira de Educação Católica - UBEC, Mantenedora das Institui-

ções de Ensino Superior: Universidade Católica de Brasília - UCB, Centro Universitário 

Católica do Leste de Minas Gerais - UNILESTE, Centro Universitário Católica do Tocan-

tins - UNICATÓLICA e Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife - FICR no 

uso de suas atribuições legais, por meio de seu Programa de Concessão de Benefício 

- PCB, como lhe facultam as legislações relativa a renovação da Bolsa Social de Estudo, 

torna pública a retificação ao 4º Edital Unificado para o Ensino Superior - Processo 

de Renovação da Bolsa Social de Estudo para o Ano Letivo De 2022, publicado no 

seguinte site: https://unileste.catolica.edu.br/portal/ no dia 14/10/2021. 

 
A presente retificação resolve:  

 

ALTERAR os itens abaixo que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
11.4 Ocorrendo uma das hipóteses do item 11.3, o bolsista/responsável 

legal e/ou financeiro poderá ser convocado para entrevista social, observadas as 

medidas de segurança relacionadas a prevenção da Covid-19, a fim de obter 

maiores esclarecimentos, ficando a critério do PCB, a análise da justificativa e 

seu possível acolhimento. O não acolhimento da justificativa, ensejará o cance-

lamento da Bolsa Social de Estudo e, havendo recusa para assinatura do 

Termo de Cancelamento por parte do bolsista/responsável financeiro, bastará a 

assinatura do colaborador do PCB para torna-se válido. 

11.5 O bolsista/responsável financeiro que tiver o benefício cancelado 

em virtude do descumprimento das alíneas “c)” e “d)” do item 11.3 tornar-se-á 

responsável pelo pagamento de todas as parcelas geradas, do período letivo 

utilizado indevidamente. Ficará impedido de participar de novo processo seletivo, 

pelo período equivalente à duração regular do curso no qual estava matri-

culado, contado da data de encerramento da Bolsa Social de Estudo, sem pre-

juízo da responsabilização pelo descumprimento do art. 15, § 1º, da Lei n° 

12.101/2009 e do art. 299 do Código Penal. 

11.6 Ocorrendo uma das alíneas “a)”, “b)”, “f)”, “g)”, “h)” e “i)” do 

item 11.3, o bolsista/responsável legal e/ou financeiro tornar-se-á responsável 
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pelo pagamento integral de todas as parcelas geradas a partir do cancelamento 

do benefício. 

11.7 O bolsista/responsável financeiro que tiver a Bolsa Social de Es-

tudo cancelada tornar-se-á responsável pelo pagamento das parcelas do pe-

ríodo letivo, tendo resguardado o direito de solicitar o trancamento/cancelamento 

da matrícula, no prazo de 20 (vinte) dias corridos após o comunicado de can-

celamento da Bolsa Social de Estudo, sem a geração de novas parcelas. Caso 

este não realize o cancelamento no prazo estipulado, será considerado aluno 

pagante e terá as demais parcelas do período geradas. 

 

INCLUI-SE o item abaixo que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

11.8 O bolsista/responsável financeiro que tiver o benefício cancelado 

em virtude do descumprimento da alínea “e)” do item 11.3 poderá, após análise 

da Coordenação de Assistência Social da UBEC, tornar-se responsável pelo pa-

gamento de todas as parcelas geradas, desde a matrícula até a última mensali-

dade do semestre letivo utilizado indevidamente. Ficará impedido de participar 

de novo processo seletivo, pelo período equivalente à duração regular do 

curso no qual estava matriculado, contado da data de encerramento da Bolsa 

Social de Estudo, sem prejuízo da responsabilização pelo descumprimento do 

art. 15, § 1º, da Lei n° 12.101/2009 e do art. 299 do Código Penal. 

 

 

REALIZAÇÃO 

UBEC - União Brasileira de Educação Católica. 

Brasília/DF, 29 de outubro de 2021. 


