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EDITAL Nº. 98/2013 

 

Bolsa Cultura 

 

O Pró-Reitor Comunitário da Universidade Católica de Santos - UniSantos, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais, torna público 

 

Art. 1º - A Bolsa Cultura tem como objetivo atrair talentos artísticos para participação no Projeto 

Cultural da Unisantos, estimulando, ao mesmo tempo, a formação acadêmica dessas pessoas. 

Art. 2º - Será concedida exclusivamente para o ensino de Graduação, Licenciaturas e cursos 

equivalentes. 

Art. 3º - Com a concessão da Bolsa Cultura o aluno automaticamente assume os seguintes 

compromissos: 

1. Apresentar à Coordenação do Projeto Cultural relatórios bimestrais de sua produção 

artístico-cultural; 

2. Representar a Unisantos com dignidade e espírito cultural nas atividades de sua área; 

3. Colaborar, quando convocado, em atividades culturais, sociais e comunitárias 

promovidas ou de interesse da Unisantos. 

Art. 4º - Serão concedidas 4 (quatro) bolsas de trinta por cento cada uma, aplicando-se à 

mensalidade integral, devendo o aluno efetuar o pagamento pelos critérios gerais. 

§ 1º - Estas 4 (quatro) bolsas serão destinadas da seguinte maneira: 2 (duas)  para integrantes 

da Orquestra Sinfônica Jovem e 2 (duas) para o Grupo de Teatro Experimental – Gextus.  

§ 2º - O aluno deverá submeter-se a um exame de proficiência perante uma Comissão 

designada pela Coordenação do Projeto Cultural. 

§ 3º - O Pró-Reitor Comunitário poderá cancelar ou transferir o benefício a outro interessado a 

qualquer momento e a seu exclusivo juízo. 

Art. 5º - A Bolsa Cultura só poderá ser pleiteada após a efetivação da matrícula ou rematrícula 

no respectivo curso, com o pagamento integral da primeira parcela da semestralidade. 

Art. 6º - A Bolsa Cultura será renovada automaticamente do primeiro semestre para o segundo 

semestre letivo do mesmo ano em que for concedida, desde que o aluno não ultrapasse o 

número de reprovações previsto e permaneça adimplente. 

Art. 7º - A manutenção da Bolsa Cultura estará sujeita à conduta pessoal do beneficiado, 

compatível com as normas regimentais da Unisantos. 

Art. 8º - A Bolsa Cultura não tem efeito retroativo. 

Art. 9º - A solicitação da Bolsa Cultura será efetuada exclusivamente mediante o 

preenchimento de requerimento próprio disponível nas Secretarias Acadêmicas. 
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§ 1º - O requerimento da Bolsa Cultura deverá ser protocolado até o dia 15 de agosto de 2013, 

para concessão a partir do mês seguinte ao da publicação dos resultados. 

§ 2º - A falta de qualquer documento exigido por ocasião do preenchimento do formulário ou o 

descumprimento de qualquer exigência implicará no cancelamento da inscrição do candidato. 

Art. 10 - Os resultados serão comunicados aos interessados com os respectivos procedimentos 

para a confirmação e utilização da Bolsa Cultura. 

Art. 11 - Com a concessão da Bolsa Cultura, o beneficiário declara ter disponibilidade de tempo 

para participar dos eventos programados pelo Projeto Cultural da Unisantos. 

Art. 12 - A concessão da Bolsa Cultura prevista no presente Edital estará sujeita às 

disponibilidades orçamentárias para o respectivo período. 

Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor Comunitário. 

Art. 14 - Da decisão que deferir ou indeferir a Bolsa Cultura não cabe qualquer tipo de recurso. 

Art. 15 - Este Edital entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Santos, 2 de agosto de 2013. 

 

 

 

Prof. Cláudio José dos Santos 

Pró-Reitor Comunitário 

 


