
1 
 

 

 

Regulamento Campanha EduCarioca 
 
 
 
 

1. DA CAMPANHA  

O Centro Universitário UniCarioca - UniCarioca, através da Campanha 

EduCarioca, que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo de 

50% (cinquenta por cento) durante todo o curso, para os cursos de 

graduação, na modalidade presencial, dirigido aos estudantes egressos do 

ensino médio da rede pública ou da rede particular, que não sejam ainda 

alunos do Centro Universitário UniCarioca – UniCarioca, e que preencham os 

mesmos requisitos socioeconômicos que os alunos do Programa Universidade 

Para Todos - ProUni.  

 

2. DAS BOLSAS DE ESTUDO  

A bolsa de estudo EduCarioca será um benefício concedido na forma de 

desconto parcial sobre valores de mensalidades cobrados pelo Centro 

Universitário UniCarioca – UniCarioca, não estando condicionado a nenhuma 

forma de restituição monetária. 

Para o presente regulamento, serão oferecidas bolsas de estudo em cursos 

de graduação, na modalidade presencial, dentro do limite de vagas oferecidas 

para o segundo semestre de 2018 em Edital, disponível em nosso site através 

do link http://www.unicarioca.edu.br/vestibular, que terão como critério de 

seleção de candidatos ordem de chegada e apresentação de documentos que 

comprovem renda per capita familiar (por pessoa da família) de 3 (três) 

salários mínimos, considerando o salário mínimo nacional da época da 

matrícula.  
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As bolsas de estudo oferecidas por este Regulamento para o segundo 

semestre de 2018, serão destinadas exclusivamente aos cursos de graduação 

na modalidade presencial, do turno da manhã para as Unidades Rio Comprido 

e Méier, e no turno da noite exclusivamente para os cursos Ciência da 

Computação, Ciência Contábeis, Jornalismo e Marketing, na Unidade Méier, 

e para os cursos de Administração, Engenharia de Produção, Engenharia de 

Computação e Marketing, na Unidade Rio Comprido. 

 

2.1 Das condições para concessão das bolsas de estudo  

A bolsa de estudo EduCarioca, será concedida ao beneficiário ingressante 

através do ENEM ou Processo Seletivo, de acordo com as regras previstas em 

Edital, que comprovar renda per capita familiar (por pessoa da família) de 3 

(três) salários mínimos, considerando o salário mínimo nacional da época da 

matrícula.  

O candidato e/ou seu responsável deverá apresentar no ato da matrícula 

junto ao Centro Universitário UniCarioca – UniCarioca pedido de inclusão para 

bolsa de estudo EduCarioca, juntamente com as comprovações de renda 

solicitadas por ocasião da matrícula, que serão analisados pelo Gestor da 

Unidade, a quem caberá deferir ou indeferir o pedido do benefício. 

Após deferimento e concessão da bolsa de estudo, será emitido pela 

Instituição, o Termo Aditivo EduCarioca, que deverá ser assinado pelo Gestor 

da Unidade e pelo então beneficiário e seu responsável financeiro, quando for 

o caso. O beneficiário deverá cursar durante todo o semestre de ingresso no 

mínimo 05 (cinco) disciplinas do curso pretendido, não cabendo exclusão 

disciplinas, porém cabendo a inclusão.  
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Uma vez iniciado um semestre e havendo a matrícula, seja qual for o 

número de disciplinas escolhidas, nos semestres posteriores ao ingresso e 

início de participação do EduCarioca, o então aluno não poderá em nenhum 

momento excluir disciplinas matriculadas, ficando obrigado a terminar o 

semestre com quantidade de disciplinas escolhidas na matrícula, sob pena de 

perda do benefício da bolsa EduCarioca.  

 

Ao beneficiário que evadir-se, requerer transferência interna de turno e/ou 

curso e/ou unidade, transferência externa, cancelamento ou trancamento de 

matrícula, ou ainda não renovar sua matrícula, perderá o benefício da bolsa 

EduCarioca, e na hipótese de retornar para dar continuidade aos seus estudos 

junto ao Centro Universitário UniCarioca – UniCarioca, NÃO TERÁ MAIS 

DIREITO A BOLSA CONCEDIDA PELA CAMPANHA EduCarioca, NÃO PODENDO 

NEM MESMO CONCORRER NOVAMENTE A UMA DE SUAS BOLSAS, estando 

sujeito as condições de reabertura de matrícula da época em específico. 

 

2.2 Do prazo de validade da bolsa de estudo 

A bolsa de estudo EduCarioca, poderá ser utilizada durante todo o curso 

pretendido pelo beneficiário, desde que o mesmo não requeira o 

cancelamento ou trancamento de matrícula, venha a se evadir do curso, 

requerer transferência externa, transferência interna de turno e/ou curso 

e/ou unidade, ou ainda não renovar sua matrícula para o período seguinte.  
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2.3 Da renovação da bolsa de estudo  

A renovação da bolsa de estudo EduCarioca, será automática, desde que 

o aluno esteja rigorosamente em dia com suas obrigações, em especial estar 

adimplente com as mensalidades do curso escolhido, ser aprovado em pelo 

menos 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas cursadas, não evadir-

se, não requerer transferência externa, transferência interna de turno e/ou 

curso e/ou unidade, não requerer cancelamento ou trancamento de 

matrícula, e ainda renovar sua matrícula para o semestre seguinte dentro dos 

prazos previstos no calendário acadêmico.  

 

3. DA TRANSFERÊNCIA INTERNA  

O beneficiário não poderá transferir a utilização da sua bolsa de estudo 

EduCarioca, para outro turno e/ou curso e/ou unidade, sob pena de perda do 

benefício da bolsa EduCarioca.  

 

4. DO ENCERRAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO  

A bolsa de estudo EduCarioca, poderá ser encerrada nos seguintes casos:  

 

 Não realização de matrícula no período letivo correspondente ao 

segundo semestre de concessão da bolsa, ou seja, o beneficiário é 

contemplado com a bolsa, mas não comparece a Instituição para 

efetivar sua matrícula;  

 Encerramento da matrícula do beneficiário, com consequente 

encerramento dos vínculos acadêmicos com a Instituição;  

 Não aprovação em no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das 

disciplinas cursadas durante o último semestre; 
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 Falta de idoneidade de documento apresentado à Instituição ou 

falsidade de informação prestada pelo beneficiário, a qualquer 

momento;  

 Acúmulo de bolsas oferecidas pela Instituição, devendo sempre optar 

por uma só bolsa ou desconto;  

 Atraso no pagamento de parcela da semestralidade por um período 

superior a 30 (trinta) dias; 

 Solicitação do beneficiário; 

 Evasão do beneficiário que consiste em deixar de ser aluno 

regularmente matriculado junto ao Centro Universitário UniCarioca – 

UniCarioca;  

 Falecimento do beneficiário;  

 Trancamento do curso;  

 Transferência interna de turno, curso e/ou unidade; 

 Não renovação para semestre letivo posterior;  

 Cancelamento de matrícula.  

 

5. INFORMAÇÕES GERAIS  

 

5.1 Regulamento Interno 

Todos os alunos, inclusive os beneficiários da bolsa de estudo EduCarioca, 

são igualmente regidos pelas mesmas normas e regulamentos internos da 

Instituição.  
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5.2 Cumprimento de prazos  

O cumprimento de todos os prazos referentes aos procedimentos 

acadêmicos do estudante, assim como aqueles referentes à bolsa de estudo 

EduCarioca, é de responsabilidade exclusiva do beneficiário.  

 

5.3 Limitação de participação da Campanha EduCarioca  

 

Não poderão participar da Campanha de bolsa de estudo EduCarioca, os 

funcionários da mantenedora do Centro Universitário UniCarioca – 

UniCarioca, alunos já matriculados junto ao Centro Universitário UniCarioca 

– UniCarioca, alunos e ex-alunos do Centro Universitário UniCarioca – 

UniCarioca em situação de abandono, cancelamento, trancamento, não 

renovação de matrícula. 

 

A Campanha EduCarioca, se destina exclusivamente aos alunos novos nas 

condições apresentadas neste regulamento, em especial em seu item 2.1.  

 

A bolsa concedida na Campanha EduCarioca, não poderá ser acumulada 

com qualquer outra bolsa ou desconto concedido pelo Centro Universitário 

UniCarioca – UniCarioca e sua mantenedora, sendo a única exceção o 

desconto de antecipação da mensalidade concedido para aqueles que pagam 

suas mensalidades até o último dia útil do mês anterior ao vencimento.  

 

 

A VALIDADE DESTE REGULAMENTO SERÁ ATÉ 17 DE AGOSTO DE 

2018.  

 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018. 

 

 

 


