
 

 

                                    

 

 

 

CONCURSO CULTURAL 

VESTIBULAR SOCIAL UNICARIOCA 2018 

REGULAMENTO 

A ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE ENSINO SUPERIOR – ACESU mantenedora do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA (UniCarioca), inscrita no CNPJ sob o nº 31.886.146/0001-

00, com sede na Avenida Paulo de Frontin, 568 – Rio Comprido, CEP: 20261-243 - Rio de 

Janeiro/RJ, com 27 (vinte e sete) anos de atuação na área educacional no Rio de Janeiro, 

visando promover oportunidades, por compreender que a educação é ferramenta 

indispensável para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento do país, 

disponibilizou 300 (trezentas) bolsas de estudos, sendo 100 (cem) bolsas de estudos 

integrais e 200 (duzentas) bolsas de estudos parciais com 50% (cinquenta por cento) 

durante todo o curso escolhido pelo participante. 

Para fins deste Edital, denomina-se “Processo Seletivo VESTIBULAR SOCIAL 

UNICARIOCA 2018”, o processo que compreende a inscrição do participante e o seu 

comparecimento ao respectivo processo, realizado pela UniCarioca, no dia 25 de 

novembro de 2017,  para ingresso no primeiro semestre de 2018, bem como a 

divulgação do resultado do processo seletivo através do site 

https://www.unicarioca.edu.br/vestibularsocial, que será apurado de acordo com 

regras definidas no Edital do Processo Seletivo 1º Semestre de 2018 disponível no 

endereço eletrônico https://www.unicarioca.edu.br/vestibularsocial, que não se 

confunde com o presente Edital. 

A concessão de bolsa possui caráter exclusivamente cultural, não havendo qualquer 

modalidade de sorte ou pagamento por parte dos participantes, não sendo necessária 

a aquisição de qualquer produto, bem ou serviço, de acordo com o artigo 3º, item II, da 

Lei nº 5.768/71 e com o artigo 30 do Decreto-Lei nº 70.951/72. 

A participação nesse certame é voluntária e gratuita e implica aceitação total e irrestrita 

de todos os itens deste Edital. Desta forma, a UniCarioca torna de conhecimento dos 

interessados, as seguintes normas do Edital Vestibular Social UniCarioca 2018. 

 

 



 

 

 

 

 

I - DO OBJETO 

1. Este é um Edital de Convocação promovido pelo Centro Universitário UniCarioca 

(UniCarioca), mantido pela Associação Carioca de Ensino Superior - ACESU, com sede 

na Avenida Paulo de Frontin, 568 – Rio Comprido – Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob 

o nº 31.886.146/0001-00, para a concessão de bolsas de estudos para os candidatos que 

obtiverem os melhores resultados no Processo Seletivo para o 1º Semestre de 2018, 

conforme regras deste certame em conjunto com o Edital do Processo Seletivo para o 

primeiro semestre de 2018. 

2. As bolsas de estudos serão válidas para os cursos presenciais e a distância (EAD) 

oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA - UNICARIOCA, nas unidades de 

Rio Comprido, Méier, Bento Ribeiro e Jacarepaguá, mediante as condições constantes 

do Edital do Processo Seletivo do primeiro semestre de 2018, que poderão ser 

encontradas no site da UniCarioca https://www.unicarioca.edu.br/vestibularsocial: 

              PRESENCIAL     EAD 

• Administração; 

• Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

• Ciência da Computação 

• Ciências Contábeis 

• Design 

• Direito 

• Engenharia Civil 

• Engenharia de Computação 

• Engenharia de Produção 

• Engenharia Elétrica 

• Gestão de Recursos Humanos 

• Jornalismo 

• Logística 

• Marketing 

• Pedagogia 

• Publicidade e Propaganda 

• Redes de Computadores 

• Administração 

• Ciências Contábeis 

• Gestão de Recursos Humanos 

• Marketing 

• Pedagogia 

 

 



 

 

 

 

 

3. Para obter mais informações sobre os cursos, turnos e as unidades participantes, os 

interessados devem consultar o Edital do Processo Seletivo 2018 para o 1º Semestre, 

disponível em https://www.unicarioca.edu.br/vestibularsocial. 

4. A UniCarioca poderá estabelecer parcerias com empresas da iniciativa privada ou 

pública para a melhor consecução dos objetivos deste Concurso Cultural. 

5. Todos os candidatos participantes deste Concurso Cultural, ao se inscreverem, 

declaram ser pessoas físicas, capazes e, em sendo menores de idade, com autorização 

expressa do responsável legal, se declarando, ainda, sabedores de todos os termos 

desse Edital, inclusive seus critérios de seleção. 

6. O Concurso Cultural é destinado aos candidatos do Processo Seletivo 2018 da 

UniCarioca, pessoas físicas, maiores de 16 (dezesseis) anos, que tenham realizado o seu 

cadastramento no Processo Seletivo 2018, bem como neste Concurso Cultural e que no 

momento da inscrição neste Concurso Cultural sejam residentes no Estado do Rio de 

Janeiro. As bolsas serão concedidas somente a esses candidatos que realizaram a prova 

do Processo Seletivo 2018, mediante as condições que serão expostas no decorrer 

deste documento. 

7. Somente poderão participar deste Concurso Cultural, os candidatos que 

comprovem a renda per capta familiar (por pessoa da família) de até 1,5 (um e meio) 

salário mínimo, para concorrer as bolsas de 100% (cem por cento), e os candidatos que 

comprovem a renda per capta familiar (por pessoa da família) de até 3,0 (três) salários 

mínimos, para concorrer as bolsas de 50% (cinquenta por cento), considerando o 

salário mínimo nacional da época da matrícula. 

8. O prazo de inscrição para participar do Concurso Cultural será do dia 05 até o dia 22 

de novembro de 2017. 

9. As inscrições serão válidas para o ingresso nos cursos do primeiro semestre de 2018, 

conforme as regras estabelecidas no Edital do Processo Seletivo 2018 da UniCarioca. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II - DA INSCRIÇÃO 

10. As inscrições serão realizadas no período de 05/11/2017 a 22/11/2017, podendo o 

interessado se inscrever, na opção “VESTIBULAR SOCIAL UNICARIOCA 2018”, através 

do site https://portal.unicarioca.edu.br/modulos/vestibular, informando os dados 

necessários para as suas identificações. 

11. Todos os participantes que se cadastrarem neste Concurso Cultural deverão estar 

aptos a participar do Processo Seletivo VESTIBULAR SOCIAL UNICARIOCA 2018 para o 

primeiro semestre de 2018 da UniCarioca, que será realizado no dia 25 de novembro, 

em local e horário a serem escolhidos pelos participantes, no momento da inscrição, 

dentre as opções divulgadas pela UniCarioca. 

 

III - DA SELEÇÃO DOS CONTEMPLADOS 

12. Durante o período compreendido entre os dias 26 e 29 de novembro de 2017 (após 

o Processo Seletivo 2018) serão selecionados os 300 (trezentos) candidatos inscritos 

neste Concurso Cultural que tiverem obtido a maior pontuação na prova do Vestibular 

para o primeiro semestre de 2018 dos cursos oferecidos pela UniCarioca, conforme 

consta no item 2 deste Edital, que serão contemplados da seguinte forma: 

 Os 100 (cem) candidatos com a maior pontuação, e dentro do perfil 

socioeconômico, ganharão uma bolsa de estudo integral nos cursos válidos 

deste Concurso Cultural; 

 

 Os 200 (duzentos) candidatos seguintes, e dentro do perfil socioeconômico, 

ganharão uma bolsa parcial de 50% nos cursos válidos deste Concurso 

Cultural.  

13. Ocorrendo empate, o desempate se dará pelo candidato com maior número de 

pontos na Redação; persistindo o empate, será beneficiado o candidato mais idoso. 
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14. Somente serão classificados os participantes que obtiveram a pontuação mínima 

exigida no edital do Processo Seletivo 2018, portanto, o número de bolsas disponíveis 

poderá não ser ofertada em sua integralidade de acordo com o resultado da pontuação 

dos candidatos do Processo Seletivo 2018. 

15. O candidato deverá apresentar documentos que comprovem a renda per capta 

familiar (por pessoa da família) de até 1,5 (um e meio) salários mínimos, para gozar da 

bolsa de 100% (cem por cento), e o candidato deverá apresentar documentos que 

comprovem renda per capta familiar (por pessoa da família) de até 3,0 (três) salários 

mínimos, para gozar da bolsa de 50% (cinquenta por cento), considerando o salário 

mínimo nacional da época da matrícula. 

16. Além da bolsa de estudo, os contemplados contarão com monitoria, 

acompanhamento pedagógico e preparação para estágio. 

IV - DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

17. As bolsas de estudos serão entregues mediante a confirmação da matrícula dos 

contemplados e mediante o pagamento (com o benefício aplicado) da primeira 

mensalidade para os bolsistas parciais.  

18. Após a inscrição neste Concurso Cultural não será permitida a troca por outro curso, 

sendo certo que na hipótese do inscrito vir a ser um dos contemplados das bolsas 

parciais ou integrais, somente poderá transferir a bolsa para outro curso, de acordo com 

a exclusiva conveniência da UniCarioca e mediante existência de vaga. 

19. As aulas do ano letivo de 2018 terão início no dia 05 de fevereiro de 2018, sendo 

obrigação exclusiva do contemplado apresentar toda a documentação necessária para 

o ingresso nas dependências da UniCarioca e utilização da sua bolsa de estudos. 

20. Não será devido qualquer pagamento em dinheiro ou direito à compensação, 

indenização ou ressarcimento, na hipótese do contemplado desistir a qualquer tempo 

do curso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

21. Para fins de concessão da bolsa será considerado o período regular do curso 

estabelecido no Edital do Processo Seletivo Vestibular Social UniCarioca 2018, portanto, 

caso o contemplado não seja aprovado em alguma disciplina por duas vezes deverá 

efetuar o pagamento deste quando for cursá-la novamente.  

22. Todas as despesas com materiais didáticos, provas substitutivas, matérias em 

dependência ou matérias extracurriculares que porventura os contemplados desejem 

cursar, bem como os custos com os deslocamentos de ida e volta para os cursos, 

consumo de alimentos ou bebidas, ainda que nas dependências da UniCarioca, e outros 

gastos não descritos neste Concurso Cultural correrão por conta exclusiva dos 

contemplados.  

V - DA DESCLASSIFICAÇÃO 

23. A UniCarioca não se responsabilizará por inscrições que não forem recebidas em 

decorrência de problemas na transmissão de dados, no servidor ou em provedores de 

acesso, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou força maior. 

24. Os dados fornecidos pelo participante, no momento de sua inscrição, deverão ser 

corretos, claros e precisos, sendo de sua total responsabilidade a veracidade dos 

mesmos. A omissão de qualquer um dos dados obrigatórios do formulário de inscrição 

fará com que o participante seja automaticamente desclassificado. 

25. Somente serão consideradas válidas as inscrições que preencherem todas as 

condições necessárias, realizadas no prazo de inscrição e por meio dos procedimentos 

previstos neste Concurso Cultural.  

26. Serão desclassificados os participantes que agirem com fraude, mediante o emprego 

de quaisquer práticas desleais; que atentem contra o espírito deste Concurso Cultural, 

incluindo, mas não se limitando, à prática de atos que faltem com urbanidade aos outros 

participantes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

27. As bolsas de estudo são pessoais e intransferíveis, sendo vedada a comercialização, 

troca ou substituição destas, bem como as suas conversões em dinheiro ou qualquer 

outro benefício. 

28. A desistência do candidato no Processo Seletivo VESTIBULAR SOCIAL UNICARIOCA 

2018 implicará na desistência automática na participação deste Concurso Cultural. 

29. Os inscritos neste Concurso Cultural autorizam gratuitamente, desde já, a veiculação 

de seus nomes, imagens e sons de voz para utilização pela UniCarioca em: fotos, 

cartazes, filmes, spots e/ou peças promocionais, em qualquer tipo de mídia, suportes 

e/ou meio de transmissão, analógico ou digital, para os fins de divulgação do presente 

Concurso Cultural. 

30. Os alunos já matriculados no Centro Universitário UniCarioca não poderão participar 

deste Concurso Cultural. 

31. Eventuais dúvidas relativas a este Concurso Cultural, poderão ser esclarecidas pelo 

e-mail contato@unicarioca.edu.br. 

32. As dúvidas serão apreciadas por representantes da UniCarioca, cujas decisões serão 

irrecorríveis e soberanas. 

33. A participação neste Concurso Cultural implica na aceitação total e irrestrita de todos 

os itens deste regulamento, bem como dos termos do edital do Processo Seletivo 2018 

da UniCarioca, que poderá ser acessado pelo endereço 

https://www.unicarioca.edu.br/vestibularsocial. 

34. Os contemplados serão responsáveis por quaisquer danos que vierem a causar à 

UniCarioca decorrentes de conduta culposa ou dolosa, durante a participação no 

Concurso Cultural. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

35. A UniCarioca reserva-se ao direito de cancelar, suspender, ou modificar qualquer 

item deste Edital, bem como interrompê-lo ou adiá-lo, caso ocorram fraudes, 

dificuldades técnicas, ou qualquer outro impedimento que esteja fora de seu controle e 

que comprometa a integridade do certame de forma que venha a impedir a sua 

condução na forma como originalmente planejado. Estas alterações poderão ser 

realizadas sem necessidade de prévio aviso, contudo, será dada ampla divulgação das 

novas condições.  

36. A participação não gerará ao participante e/ou contemplados nenhum outro direito 

ou vantagem que não esteja expressamente previsto neste documento e no Edital do 

Processo Seletivo Vestibular Social UniCarioca 2018. 

37. Este Edital estará à disposição no site 

https://www.unicarioca.edu.br/vestibularsocial e deve ser interpretado em conjunto 

com o Edital do Processo Seletivo Vestibular Social UniCarioca 2018. 

 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2017. 

 

https://www.unicarioca.edu.br/vestibularsocial

