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Tipo de Bolsa: Bolsa da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Requisitos: Aqueles classificados em 1ª chamada no processo seletivo e os estudantes 

veteranos na Universidade FUMEC. 

Valor da Bolsa: A bolsa corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de cada uma 

das parcelas mensais da semestralidade contratada, relativamente ao curso ao qual estiver 

vinculado o beneficiário. 

Forma de Solicitação: A bolsa será concedida por meio de sorteio, no qual estudante deverá 

preencher, corretamente, o formulário eletrônico, disponível na data e no endereço eletrônico 

indicado por meio de portaria pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

Tipo de Bolsa: Bolsa FUMEC/ FAMÍLIA 

Requisitos: Ter parentes diretos (cônjuge, pais, filhos e irmãos) que estejam matriculados na 

Universidade FUMEC. 

Valor da Bolsa: A bolsa corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor de cada uma das 

parcelas mensais da semestralidade contratada, relativamente ao curso ao qual estiver 

vinculado cada beneficiário. Independentemente do número de beneficiados.  

Forma de Solicitação: A bolsa será concedida semestralmente, nos prazos estipulados no 

calendário acadêmico da FACE/FUMEC, devendo ser solicitada mediante preenchimento do 

formulário disponível no Setor de Bolsas e Financiamentos, instruído com a documentação 

pertinente à comprovação do parentesco (cópia do documento de identidade e comprovante 

de matrícula). 

 

Tipo de Bolsa: Desconto por Obtenção de Novo Título 

Requisitos: O aluno terá que ser graduado em um Curso de Ensino Superior. 

Valor da Bolsa: A bolsa corresponderá sobre valor de cada uma das parcelas mensais da 

semestralidade contratada, relativamente ao curso ao qual estiver vinculado o beneficiário. Se 

for ex-aluno da Universidade FUMEC a bolsa corresponderá a 15% (quinze por cento) e se for 

de outra Instituição de Ensino superior a bolsa corresponderá a 10% (dez por cento). 

Forma de Solicitação: A bolsa será concedida semestralmente, nos prazos estipulados no 

calendário acadêmico da FACE/FUMEC, devendo ser solicitada mediante preenchimento do 

formulário disponível no Setor de Bolsas e Financiamentos, instruído com a documentação 

pertinente à comprovação da graduação (cópia do Diploma do Ensino Superior ou 

equivalente). 
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Tipo de Bolsa: Bolsa do Sindicato do Professores da Rede Particular (SINPRO) 

Requisitos: Ser professor filiado ao SINPRO ou dependente direto. 

Valor da Bolsa: O percentual da bolsa será indicado pelo próprio Sindicato, no qual incidirá no 

valor de cada uma das parcelas mensais da semestralidade contratada, relativamente ao curso 

ao qual estiver vinculado o beneficiário. 

Forma de Solicitação: A bolsa será concedida anualmente, nos prazos estipulados no 

calendário de solicitação de bolsas do SINPRO. 

 

 

Tipo de Bolsa: Bolsa do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar (SAAE-MG) 

Requisitos: Ser Auxiliar Administrativo Escolar filiado ao SAAE-MG ou dependente direto. 

Valor da Bolsa: O percentual da bolsa será indicado pelo próprio Sindicato, no qual incidirá no 

valor de cada uma das parcelas mensais da semestralidade contratada, relativamente ao curso 

ao qual estiver vinculado o beneficiário. 

Forma de Solicitação: A bolsa será concedida semestralmente, nos prazos estipulados no 

calendário de solicitação de bolsas do SAAE-MG. 

 

 

Tipo de Bolsa: Bolsa Convênio Empresa  

Requisitos: Ser funcionário da empresa conveniada com a FACE/FUMEC ou dependente direto. 

Valor da Bolsa: A bolsa corresponderá a até 15% (quinze por cento) do valor de cada uma das 

parcelas mensais da semestralidade contratada, relativamente ao curso ao qual estiver 

vinculado o beneficiário. 

Forma de Solicitação: A bolsa será concedida semestralmente, nos prazos estipulados no 

calendário acadêmico da FACE/FUMEC, devendo ser solicitada mediante preenchimento do 

formulário disponível no Setor de Bolsas e Financiamentos, instruído com a documentação 

pertinente à comprovação do vínculo empregatício (cópia do contracheque, declaração da 

Empresa, documento oficial que identifique o vínculo ou outros documentos que porventura 

venham a ser solicitados). 
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Tipo de Bolsa: Bolsa Unidade FACE 

Requisitos: Apresentar carência socioeconômica ou insuficiência financeira do requerente 

apurada conforme o comprometimento da renda bruta familiar mensal com despesas com 

habitação. 

Valor da Bolsa: O percentual da bolsa corresponderá até 10% (dez por cento) do valor de cada 

uma das parcelas mensais da semestralidade contratada, relativamente ao curso ao qual 

estiver vinculado o beneficiário. 

Forma de Solicitação: A bolsa será concedida semestralmente, nos prazos estipulados no 

calendário acadêmico da FACE/FUMEC, devendo ser solicitada mediante preenchimento do 

formulário disponível no Setor de Bolsas e Financiamentos, instruído com a documentação 

pertinente à comprovação da carência socioeconômica (conforme determinação da Portaria nº 

016/2008, Art. 3, §1, Inciso I e seguintes de 28 de novembro de 2008). 

 

Tipo de Bolsa: Bolsa Fundação 

Requisitos: Ser professor ou funcionário da Universidade da FUMEC ou dependente direto. 

Valor da Bolsa: A bolsa corresponderá sobre o valor de cada uma das parcelas mensais da 

semestralidade contratada, relativamente ao curso ao qual estiver vinculado o beneficiário. Os 

beneficiários terão direito a 5% (cinco por cento) de complementação de bolsa concedida pela 

Fundação para cada dois anos de serviço, até o limite de 40% (quarenta por cento). 

Forma de Solicitação: A bolsa será concedida semestralmente, nos prazos estipulados no 

calendário acadêmico da FACE/FUMEC, devendo ser solicitada mediante preenchimento do 

formulário disponível no Setor de Bolsas e Financiamentos, instruído com a documentação 

pertinente à comprovação do vínculo empregatício (Declaração emitida pelo Departamento de 

Pessoal da Unidade). 

Equipe: 

Caio Cesar 

Auxiliar Administrativo 

Débora Soares 

Auxiliar Administrativo 

Larissa Salomé 

Auxiliar Administrativo 

Luciana Girão 

Coordenadora do Setor de Bolsas & Financiamentos da FACE/FUMEC 
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