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Política de Bolsas de Estudos e Descontos no Ensino Superior 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente documento tem como objetivo disponibilizar as diretrizes relacionadas à política 

de bolsas de estudos e descontos aplicáveis para as Faculdades de Tecnologia do 

SENAI/SC nos cursos de GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA e de PÓS-GRADUAÇÃO. 

As Faculdades de Tecnologia do SENAI/SC estão localizadas em Blumenau, Chapecó, 

Florianópolis, Jaraguá do Sul e Joinville, sendo que estas diretrizes são válidas para todos 

os cursos ofertados, bem como para aqueles ofertados em Unidades do SENAI/SC 

caracterizadas como Unidades Vinculadas de uma das Faculdades de Tecnologia. 

As bolsas de estudos estão disponíveis para: 

a) Trabalhadores da indústria e seus dependentes; 

b) Colaboradores das entidades da FIESC; 

c) Ex-alunos de cursos de Aprendizagem Industrial, Ensino Médio, Cursos 

Técnicos, Graduação Tecnológica e Pós-Graduação do SENAI/SC; 

d) Estudantes com bom desempenho escolar ou acadêmico; 

e) Estudantes com bom desempenho no ENEM 2015; 

f) Estudantes com bom desempenho no Sistema de Avaliação da Educação 

Profissional - SAEP 2015; 

g) Competidores com o melhor desempenho na Olimpíada do Conhecimento do 

SENAI/SC - Etapa Estadual 2015. 

É de responsabilidade do estudante conhecer os critérios para concessão de bolsas de 

estudos descritos neste documento e, em caso de dúvidas, contatar as Faculdades de 

Tecnologia do SENAI/SC para esclarecimentos. 

 

2. BOLSAS DO ENSINO SUPERIOR 

2.1. OBJETIVOS  

A Política de Bolsas de Estudos do Ensino Superior tem por objetivo:  
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a) Disponibilizar as diretrizes e os critérios para a concessão de bolsas e 

descontos para os cursos de Graduação Tecnológica e de Pós-graduação das 

Faculdades de Tecnologia do SENAI/SC. 

b) Apresentar a sistematização dos critérios adotados para a concessão das 

bolsas e descontos nas categorias elencadas. 

c) Apresentar os percentuais de bolsas de estudos e descontos aplicados aos 

diferentes critérios, bem como explanar as condições para mantenimento das 

bolsas em cada categoria. 

 

2.2. APLICAÇÃO  

Para a aplicação das bolsas de estudos e descontos junto aos cursos das Faculdades de 

Tecnologia do SENAI/SC deve-se considerar que: 

a) a concessão de bolsas de estudos e descontos será somente para alunos 

regularmente matriculados; 

b) a definição do percentual de bolsas de estudos a serem aplicados e praticados 

nas diferentes Faculdades do SENAI/SC está disponível nas tabelas 1 e 2 desta 

política; 

c) esta política não se aplica aos cursos de Graduação Tecnológica e Pós-

graduação ofertados pelo SENAI/SC em parceria com outras instituições de 

ensino, devendo esses ter regulamentação própria; 

d) o recebimento da bolsa de estudos ou desconto está condicionado ao 

enquadramento do aluno em pelo menos uma das categorias definidas nesta 

política, que deverá ser indicado e comprovado pelo próprio aluno, e deferido 

pela Faculdade; 

e) as bolsas de estudos e descontos, bem como financiamentos estudantis, 

não são cumulativos, ou seja, não é possível o aluno se enquadrar em mais 

de um critério para obter bolsa, desconto ou financiamento estudantil, sendo 

que o estudante deverá optar por uma das categorias;  

f) cada aluno poderá ter apenas um tipo de bolsa de estudos ou descontos. Caso 

o aluno esteja qualificado para mais de uma categoria, o mesmo deverá indicar 

em qual categoria deseja ser enquadrado pela Faculdade; 

g) em caso de financiamento estudantil, o estudante deverá optar entre o subsídio 

ou o financiamento; 
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h) a desistência ou trancamento da matrícula pelo aluno, seja por qualquer motivo, 

implicará no cancelamento da bolsa de estudos; 

i) os alunos contemplados com bolsa de estudos assinarão documento interno da 

Faculdade para formalizar a concessão; 

j) a bolsa de estudos será aplicada somente no ato da matrícula ou 

rematrícula, mediante comprovação de enquadramento aos critérios para a 

bolsa solicitada. Não serão concedidas bolsas ou descontos fora do 

período de matrícula ou rematrícula; 

k) as bolsas de estudos e descontos somente são válidas para o semestre em 

andamento. Portanto, caso queira continuar recebendo o benefício, o aluno 

deverá fazer a solicitação para bolsa ou desconto, com as devidas 

comprovações, no início de cada semestre;  

l) a disponibilização das bolsas de estudos ou descontos aprovadas pela 

Faculdade será realizada em até 15 dias após a matrícula; 

m) a bolsa de estudos é pessoal e intransferível, não podendo ser trocada por 

outro benefício, prêmio, dinheiro ou qualquer forma de compensação financeira; 

n) a bolsa de estudos não pode ser concedida a terceiros ou utilizada para abater 

dívidas de semestres anteriores; 

o) atrasos no pagamento das mensalidades do curso poderão implicar no 

cancelamento da bolsa ou desconto;  

p) em casos de empresas que auxiliam no pagamento das mensalidades, as 

bolsas de estudos somente são aplicáveis para o percentual pago pelo 

estudante. No percentual pago pela empresa não se aplica a bolsa de estudos.  
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2.3. CATEGORIAS 

 

TABELA 1 – Bolsas para a Indústria  

 

Os interessados deverão consultar as Faculdades de Tecnologia do SENAI/SC quanto à 

filiação das indústrias e sindicatos à FIESC.  

A consulta das indústrias e sindicatos filiados à FIESC deve ser realizada pela Faculdade 

por meio do Customer Relationship Management da FIESC, doravante denominado CRM, 

sendo que o interessado deverá entregar os documentos para a elegibilidade no programa 

de bolsas de estudos. 

 

a) Para trabalhadores, ou dependentes, de indústrias ou sindicatos: 

• São considerados trabalhadores de indústrias ou sindicatos 

contribuintes, os trabalhadores que comprovarem o vínculo empregatício 

com as indústrias relacionadas no CRM. 

• O dependente de trabalhador da indústria ou sindicato contribuinte da 

FIESC deverá comprovar o vínculo familiar. 

• Para recebimento da bolsa de estudos ou descontos, o estudante deverá 

apresentar os documentos comprobatórios: Carteira de trabalho 

assinada ou outro comprovante que evidencie o vínculo empregatício. 

Categoria 
% de 

bolsa de 
estudos 

Graduação – 
Alunos novos 

Graduação – 
Alunos 

remanescentes 

Pós-
graduação – 
Alunos novos 

Grupo de trabalhadores (5 ou 
mais) de Indústrias, ou 
Sindicatos filiados à FIESC. 

30% X X X 

Trabalhador de Indústria filiada 
à FIESC, sindicato filiado à 
FIESC, ou seu dependente. 

25% X X X 

Colaborador das entidades da 
FIESC (a partir de 2016). 25% X X X 

Trabalhador de indústria (ou 
seu dependente). 20% X X X 

Trabalhador de empresas 
pertencentes a Associações 
Empresariais ou Associações 
de Micro e Pequenas 
Empresas. 

10% X X X 
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• Para a concessão do percentual de bolsas de estudos definidos no 

critério Grupo de trabalhadores (5 ou mais) de Indústrias ou 

Sindicatos, o grupo de alunos deverá realizar a solicitação da bolsa de 

estudos no ato da matrícula, mediante comprovação do vínculo 

empregatício.  

 

b) Trabalhador de empresas pertencentes a Associações Empresariais ou 

Associações de Micro e Pequenas Empresas: 

• São considerados trabalhadores de empresas pertencentes a 

Associações Empresariais ou Associações de Micro e Pequenas 

Empresas, os trabalhadores que comprovarem o vínculo empregatício 

com as empresas pertencentes às associações supracitadas.  

 

c) Colaboradores das entidades da FIESC:  

• São considerados colaboradores das entidades da FIESC, os 

colaboradores que atuam no SENAI, SESI, IEL, PREVISC, CIESC ou 

FIESC. 

 

 

TABELA 2 – Bolsas de Estudos por Mérito  

Categoria 
% de bolsa 
de estudos 

Graduação – 
Alunos novos 

Graduação – Alunos 
remanescentes 

Pós-graduação 
– Alunos novos 

SAEP 2015 – Integral 100% X   

SAEP 2015 - Bolsa de 
30% 30% X   

SAEP 2015 - Bolsa de 
25% 25% X   

ENEM 2015 – Integral 100% X   

ENEM 2015 - Bolsa de 
30% 30% X   

ENEM 2015 - Bolsa de 
25% 25% X   

Olimpíada do 
Conhecimento - Etapa 
estadual 2015 – Integral 

100% X X X 
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a) SAEP 2015 – Integral 

• As bolsas são aplicadas para todos os alunos que obtiveram maior 

pontuação na Teoria Clássica do Teste (TCT) em cada curso técnico 

avaliado no Sistema de Avaliação da Educação Profissional do SENAI 

(SAEP) em 2015 no estado, sendo que o percentual mínimo será de 

80%. Por exemplo: Curso Técnico em Eletromecânica – Receberá a 

bolsa de estudos o melhor aluno do curso nas 31 unidades ofertantes. 

• Para manter a bolsa de estudos SAEP 2015 - Integral, o aluno não 

poderá reprovar nas unidades curriculares. Caso o aluno reprove em 

uma unidade curricular e possua uma bolsa SAEP 2015 – Integral, o 

mesmo será automaticamente convertido para a bolsa SAEP 2015 – 

Bolsa de 30%.  

• Os dados do resultado da Teoria Clássica do Teste (TCT) serão 

disponibilizados pela Faculdade1. No caso de os dados serem liberados 

após o início do curso, a bolsa valerá somente a partir da data de 

divulgação na Base de Conhecimento do SENAI/SC. 

 

b) SAEP 2015 – Bolsa de 30% 

                                                 
1 Os dados estarão disponíveis no artigo 5767 da Base de Conhecimento, tão logo sejam disponibilizados pelo 
Departamento Nacional do SENAI. 

Olimpíada do 
Conhecimento - Etapa 
estadual 2015 - Bolsa de 
30% 

30% X X X 

Olimpíada do 
Conhecimento - Etapa 
estadual 2015 - Bolsa de 
25% 

25% X X X 

Histórico Escolar - Bolsa 
de 30% 30% X  X 

Histórico Escolar - Bolsa 
de 25% 25% X  X 

Alunos do SENAI/SC com 
alto desempenho no 
semestre letivo 

30%  X X 

Egressos de cursos 
regulares do SENAI/SC 20% X  X 
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• As bolsas são aplicadas para todos os alunos que obtiveram número de 

acertos igual ou superior a 80% na Teoria Clássica do Teste (TCT) nos 

cursos avaliados no SAEP 2015 no Estado. 

• Para manter a bolsa de estudos SAEP 2015 – Bolsa de 30%, o aluno 

não poderá reprovar nas unidades curriculares. Caso o aluno reprove 

em uma unidade curricular e possua uma bolsa SAEP 2015 – Bolsa de 

30%, o mesmo será automaticamente convertido para a bolsa SAEP 

2015 – Bolsa de 25%. 

• Os dados do resultado da Teoria Clássica do Teste (TCT) serão 

disponibilizados pela Faculdade2. No caso de os dados serem liberados 

após o início do curso, a bolsa valerá somente a partir da data de 

divulgação na Base de Conhecimento do SENAI/SC. 

c) SAEP 2015 – Bolsa de 25% 

• As bolsas são aplicadas para todos os alunos que obtiveram número de 

acertos superior a 70% e inferior a 80% na Teoria Clássica do Teste 

(TCT) nos cursos avaliados no SAEP 2015 no Estado. 

• Para manter a bolsa de estudos SAEP 2015 – Bolsa de 25%, o aluno 

não poderá reprovar nas unidades curriculares. Caso o aluno reprove 

em uma unidade curricular e possua uma bolsa SAEP 2015 – Bolsa de 

25%, o mesmo será automaticamente convertido para a bolsa de 

Egressos de cursos regulares do SENAI/SC de 20%. 

• Os dados do resultado da Teoria Clássica do Teste (TCT) serão 

disponibilizados pela Faculdade². No caso de os dados serem liberados 

após o início do curso, a bolsa valerá somente a partir da data de 

divulgação na Base de Conhecimento do SENAI/SC. 

 

d) ENEM 2015 – Integral 

• A bolsa de estudos será aplicada para os alunos com maior número de 

pontos acima de 700 no ENEM 2015 (pontuação sem redação), sendo 

apenas uma bolsa por curso de Graduação Tecnológica em cada 

Faculdade.  

                                                 
2 Os dados estarão disponíveis no artigo 5767 da Base de Conhecimento, tão logo sejam disponibilizados pelo 
Departamento Nacional do SENAI. 
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• Para manter a bolsa de estudos o aluno não poderá reprovar nas 

unidades curriculares. Caso o aluno reprove em uma unidade curricular 

e possua uma bolsa ENEM 2015 – Integral, o mesmo será 

automaticamente convertido para a bolsa ENEM 2015 – Bolsa de 30%.  

• Os critérios de desempate para recebimento da bolsa de estudos serão:  

1º.  Maior pontuação na redação. 

2º.  Maior idade. 

o O aluno deverá apresentar, no ato da matrícula, o Boletim de 

Desempenho. 

 

e) ENEM 2015 - Bolsa de 30% 

• As bolsas de estudos são aplicadas para todos os alunos que obtiveram 

número de acertos igual ou superior a 700 pontos no ENEM 2015 

(pontuação ENEM sem redação). 

• Para manter a bolsa de estudos ENEM 2015 – Bolsa de 30%, o aluno 

não poderá reprovar nas unidades curriculares. Caso o aluno reprove 

em uma unidade curricular e possua uma bolsa de estudos ENEM 2015 

– Bolsa de 30%, o mesmo será automaticamente convertido para a 

bolsa ENEM 2015 – Bolsa de 25%. 

• O aluno deverá apresentar, no ato da matrícula, o Boletim de 

Desempenho. 

 

f) ENEM 2015 - Bolsa de 25% 

• As bolsas de estudos são aplicadas para todos os alunos que obtiveram 

número de acertos igual ou superior a 650 pontos e inferior a 700 pontos 

no ENEM 2015 (pontuação ENEM sem redação).  

• Para manter a bolsa de estudos ENEM 2015 – Bolsa de 25%, o aluno 

não poderá reprovar nas unidades curriculares. Caso o aluno reprove 

em uma unidade curricular e possua uma bolsa ENEM 2015 – Bolsa de 

25%, o mesmo será automaticamente convertido para uma bolsa de 

estudos de 20%. 

• O aluno deverá apresentar, no ato da matrícula, o Boletim de 

Desempenho. 
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g) Olimpíada do Conhecimento - Etapa estadual 2015 – Integral 

• A bolsa de estudos será aplicada para o aluno ouro e com maior 

pontuação no estado na etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento 

de 2015. 

• Para manter a bolsa de estudos Olimpíada do Conhecimento - Etapa 

estadual 2015 – Integral, o aluno não poderá reprovar nas unidades 

curriculares. Caso o aluno reprove em uma unidade curricular e possua 

uma bolsa Olimpíada do Conhecimento - Etapa estadual 2015 – 

Integral, o mesmo será automaticamente convertido para a bolsa de 

estudos Olimpíada do Conhecimento - Etapa estadual 2015 - Bolsa 

de 30%.  

• A consulta ao resultado da etapa estadual de 2015 deverá ser realizada 

no Sistema de Gestão da Olimpíada (SGO), cujo acesso é realizado pelo 

Delegado Técnico da Faculdade. 

 

h) Olimpíada do Conhecimento - Etapa estadual 2015 - Bolsa de 30% 

• As bolsas de estudos são aplicadas para todos os competidores que 

possuem pontuação igual ou acima de 540. 

• Para manter a bolsa de estudos Olimpíada do Conhecimento - Etapa 

estadual 2015 - Bolsa de 30%, o aluno não poderá reprovar nas 

unidades curriculares. Caso o aluno reprove em uma unidade curricular 

e possua uma bolsa Olimpíada do Conhecimento - Etapa estadual 

2015 - Bolsa de 30%, o mesmo será automaticamente convertido para a 

bolsa Olimpíada do Conhecimento - Etapa estadual 2015 - Bolsa de 

25%. 

• A consulta ao resultado da etapa estadual de 2015 deverá ser realizada 

no Sistema de Gestão da Olimpíada (SGO), cujo acesso é realizado pelo 

Delegado Técnico da Faculdade. 

 

i) Olimpíada do Conhecimento - Etapa estadual 2015 - Bolsa de 25% 

• As bolsas de estudos são aplicadas para todos os competidores que 

possuem pontuação igual ou acima de 500 e inferior a 540. 
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• Para manter a bolsa de estudos Olimpíada do Conhecimento - Etapa 

estadual 2015 - Bolsa de 25%, o aluno não poderá reprovar nas 

unidades curriculares. Caso o aluno reprove em uma unidade curricular 

e possua uma bolsa Olimpíada do Conhecimento - Etapa estadual 

2015 - Bolsa de 25%, o mesmo será automaticamente convertido para a 

bolsa de Egressos de cursos regulares do SENAI/SC. 

• A consulta ao resultado da etapa estadual de 2015 deverá ser realizada 

no Sistema de Gestão da Olimpíada (SGO), cujo acesso é realizado pelo 

Delegado Técnico da Faculdade. 

 

j) Histórico Escolar ou Acadêmico - Bolsa de 30% 

• As bolsas de estudos são aplicadas para todos os estudantes 

ingressantes que possuem conceito A ou média igual ou acima de 9,0 no 

histórico do Ensino Médio, Curso Técnico ou Graduação Tecnológica, de 

quaisquer instituições de ensino públicas e particulares. 

• Para manter a bolsa de estudos Histórico Escolar ou Acadêmico - 

Bolsa de 30%, o aluno não poderá reprovar nas unidades curriculares. 

Caso o aluno reprove em uma unidade curricular e possua uma bolsa 

Histórico Escolar ou Acadêmico - Bolsa de 30%, o mesmo será 

automaticamente convertido para a bolsa Histórico Escolar ou 

Acadêmico - Bolsa de 25%. 

• O aluno deverá apresentar, no ato da matrícula, o histórico escolar ou 

acadêmico. 

 

k) Histórico Escolar ou Acadêmico - Bolsa de 25% 

• As bolsas de estudos são aplicadas para todos os alunos ingressantes 

que possuem conceito B ou média igual ou acima de 8,5 e inferior a 9,0, 

no histórico do Ensino Médio, Curso Técnico ou Graduação. 

• Para manter a bolsa de estudos Histórico Escolar ou Acadêmico - 

Bolsa de 25%, o aluno não poderá reprovar nas unidades curriculares. 

Caso o aluno reprove em uma unidade curricular e possua uma bolsa de 

estudos Histórico Escolar ou Acadêmico - Bolsa de 25%, o mesmo 

será automaticamente convertido para uma bolsa de estudos de 20%. 
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• O aluno deverá apresentar, no ato da matrícula, o histórico escolar ou 

acadêmico. 

 

l) Alunos do SENAI/SC com alto desempenho no semestre letivo – Bolsa de 

30% 

• A bolsa de estudos é aplicada para o aluno com melhor desempenho em 

cada curso no semestre letivo da Faculdade. É importante ressaltar que 

o aluno deverá estar matriculado em todas as unidades curriculares do 

semestre, exceto as que foram dispensadas por meio de validação de 

competências ou aproveitamento de estudos. 

• A bolsa de estudos é válida para o semestre subsequente, onde o aluno 

deverá concorrer semestralmente para manutenção do benefício. 

• O critério de desempate para recebimento da bolsa de estudos será, 

primeiramente pela maior frequência no semestre letivo e, 

posteriormente, pela maior idade.  

• A Faculdade deverá consultar o relatório do SGN2, disponibilizado pela 

Direção Regional do SENAI, para identificar o aluno e a maior nota em 

cada curso. Para a conversão de conceitos em notas, adota-se a 

seguinte correlação de pontuação: 

Conceito A – Nota 10. 

Conceito B – Nota 8,4. 

Conceito C – Nota 6,9. 

 

m) Egressos de cursos regulares do SENAI/SC – Bolsa de 20% 

• As bolsas de estudos são aplicadas aos egressos dos cursos de 

Aprendizagem Industrial, Ensino Médio, Curso Técnico, Graduação e 

Pós-Graduação do SENAI/SC. 

 

n) Pagamento à vista 

• Para pagamento dos valores totais à vista, será concedido desconto de 

10% sobre o valor total do contrato.     
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2.4. OPERACIONALIZAÇÃO 

Para a operacionalização da Política de Bolsas de Estudos faz-se necessário: 

a) Alunos: comprovar em que categoria se enquadra e assinar documento interno 

da Faculdade para formalizar a concessão; 

b) Faculdades: seguir os procedimentos predefinidos nos documentos internos3. 

 

                                                 
3 Os dados estarão disponível na IT-E03 – Bolsas e Financiamentos. 


