
 

 

 

  



 

 

 
POLÍTICA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO  - EaD 

FACULDADE ANASPS  
 

O objetivo deste documento é estabelecer diretrizes, critérios e condições para a 

concessão de bolsa total ou parcial de estudo aos discentes dos cursos de Graduação EaD.  

Semestralmente a Comissão Organizadora do Processo Seletivo submeterá ao Diretor 

Geral o número proposto de bolsas integrais e parciais a serem ofertadas para o respectivo curso, 

dentro dos critérios abaixo estabelecidos e aqui disciplinados. 

● Poderão ser concedidas bolsas integrais para os associados Anasps; 

● Serão concedidas bolsas parciais para todos os associados da Anasps e membros do Clube 

Anasps, funcionários da Mantenedora e ENEM; 

● Poderão ser concedidas bolsas parciais para Convenentes e Comunidade em Geral. 

 
O candidato que prestou alguma edição do ENEM, a partir de 2012, poderá ser 

dispensado de prova e também ser beneficiado com desconto especial se a nota for superior a 

250 pontos na prova objetiva e maior que ZERO na prova de redação e das disponibilidades de 

bolsas de estudo, sendo obrigatória no ato da matrícula a apresentação das notas do seu boletim 

de desempenho individual do ENEM. 

 
Os Descontos especiais serão concedidos no ato da matrícula, quando ficará definido o 

valor a ser pago pelo aluno, condicionado a pontualidade nos pagamentos de mensalidades e/ou 

das taxas de manutenção porventura existentes até o 5º dia útil de cada mês. 

 
A bolsa de estudo não acumula com qualquer outra condição especial e, durará, no 

máximo, o tempo/período de integralização normal do respectivo curso. 
 

Cursos de Graduação (Tecnólogo EaD e Licenciatura EaD) 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 02 anos 
Pedagogia - Licenciatura 04 anos 

 
O cancelamento, desistência ou trancamento do curso não exime o aluno bolsista da 

responsabilidade de comunicar a interrupção dos estudos por escrito e formalmente à secretaria 

acadêmica da instituição.  

 



 

 

Ocorrendo qualquer uma das hipóteses acima listadas ou, ainda, ocorrendo o abandono 

do curso, a bolsa de estudo será cancelada automaticamente. 

 

Os beneficiários com descontos especiais aqui disciplinados automaticamente aceitam 

conceder seus direitos de uso de imagem, depoimentos e voz para a Faculdade Anasps para fins 

comerciais e institucionais. 

 

Ocorrerá a perda total do desconto de pontualidade no ato da matrícula em caso de 

trancamento ou cancelamento dos cursos de graduação EaD, ou parcial decorrente da 

reprovação do aluno e necessidade de repetição da disciplina e do atraso no  pagamento da 

mensalidade. 

 

O candidato inscrito e beneficiado por bolsa de estudo com descontos especiais aqui 

definidos, adere de forma integral e irrestrita às condições previstas neste documento. 

 
A Faculdade Anasps se reserva ao direito de alterar as condições estabelecidas neste 

normativo a qualquer tempo e sem necessidade de consulta ou aviso prévio, preservando os 

direitos adquiridos pelos alunos e a responsabilidade social e educacional da FAnasps. 

 
A observância deste não desobriga o candidato do atendimento às normas da Faculdade 

Anasps, especialmente ao Edital, Regimento Interno, bem como, as normas e diretrizes 

estabelecidas pelo MEC. 

 
Demais dúvidas serão resolvidas pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo dos 

cursos de graduação da Faculdade Anasps.   

 
Os casos omissos serão decididos pela Diretoria da Mantenedora da Faculdade Anasps. 

 
 
 

                              
 


	POLÍTICA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO  - EaD
	FACULDADE ANASPS
	O objetivo deste documento é estabelecer diretrizes, critérios e condições para a concessão de bolsa total ou parcial de estudo aos discentes dos cursos de Graduação EaD.
	Semestralmente a Comissão Organizadora do Processo Seletivo submeterá ao Diretor Geral o número proposto de bolsas integrais e parciais a serem ofertadas para o respectivo curso, dentro dos critérios abaixo estabelecidos e aqui disciplinados.
	● Poderão ser concedidas bolsas integrais para os associados Anasps;
	● Serão concedidas bolsas parciais para todos os associados da Anasps e membros do Clube Anasps, funcionários da Mantenedora e ENEM;
	● Poderão ser concedidas bolsas parciais para Convenentes e Comunidade em Geral.
	O candidato que prestou alguma edição do ENEM, a partir de 2012, poderá ser dispensado de prova e também ser beneficiado com desconto especial se a nota for superior a 250 pontos na prova objetiva e maior que ZERO na prova de redação e das disponibili...
	Os Descontos especiais serão concedidos no ato da matrícula, quando ficará definido o valor a ser pago pelo aluno, condicionado a pontualidade nos pagamentos de mensalidades e/ou das taxas de manutenção porventura existentes até o 5º dia útil de cada ...
	A bolsa de estudo não acumula com qualquer outra condição especial e, durará, no máximo, o tempo/período de integralização normal do respectivo curso.
	O cancelamento, desistência ou trancamento do curso não exime o aluno bolsista da responsabilidade de comunicar a interrupção dos estudos por escrito e formalmente à secretaria acadêmica da instituição.
	Ocorrendo qualquer uma das hipóteses acima listadas ou, ainda, ocorrendo o abandono do curso, a bolsa de estudo será cancelada automaticamente.
	Os beneficiários com descontos especiais aqui disciplinados automaticamente aceitam conceder seus direitos de uso de imagem, depoimentos e voz para a Faculdade Anasps para fins comerciais e institucionais.
	Ocorrerá a perda total do desconto de pontualidade no ato da matrícula em caso de trancamento ou cancelamento dos cursos de graduação EaD, ou parcial decorrente da reprovação do aluno e necessidade de repetição da disciplina e do atraso no  pagamento ...
	O candidato inscrito e beneficiado por bolsa de estudo com descontos especiais aqui definidos, adere de forma integral e irrestrita às condições previstas neste documento.
	A Faculdade Anasps se reserva ao direito de alterar as condições estabelecidas neste normativo a qualquer tempo e sem necessidade de consulta ou aviso prévio, preservando os direitos adquiridos pelos alunos e a responsabilidade social e educacional da...
	A observância deste não desobriga o candidato do atendimento às normas da Faculdade Anasps, especialmente ao Edital, Regimento Interno, bem como, as normas e diretrizes estabelecidas pelo MEC.
	Demais dúvidas serão resolvidas pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo dos cursos de graduação da Faculdade Anasps.
	Os casos omissos serão decididos pela Diretoria da Mantenedora da Faculdade Anasps.

