
 
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO  

 

REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DA FACULDADE SANTA CASA BH 

 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Pós-graduação Lato Sensu para alunos ingressantes 

nos cursos desta modalidade oferecidos pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO 

HORIZONTE pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.209.891/0001-

93, situada na Avenida Francisco Sales, nº 1.111, Bairro Santa Efigênia, Belo 

Horizonte/MG, neste ato representada na forma de seu estatuto, mantenedora da 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADE SANTA CASA, Unidade Educacional 

que a integra, denominada no presente como FACULDADE SANTA CASA BH – FSCBH, 

ingressantes no segundo semestre de 2021, que tem por objetivo promover desconto na 

mensalidade escolar no percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor 

integral das mensalidades do curso e o consequente comprometimento com os objetivos 

sociais da Instituição.  

 

Parágrafo Único - O desconto mencionado no caput deste artigo é destinado aos alunos dos 

cursos de Pós-graduação Lato Sensu, ingressantes no segundo semestre de 2021 e deve 

ser solicitado no momento da matrícula. 

 

1. Das alterações do Edital 

 

onde se lê: Art.8º seguem as datas pré-estabelecidas:  

a) O aluno terá até dia 23/07/2021 para fazer sua inscrição e solicitar à análise 

socioeconômica com o Serviço Social, caso haja disponibilidade de bolsas. 

b) A divulgação do resultado acontecerá até o dia 02/08/2021 após o parecer final do 

Serviço Social através do site da Faculdade Santa Casa BH . O aluno contemplado com a 

bolsa terá dois dias úteis para efetivar sua matrícula. Após este prazo a bolsa será liberada 

para outro candidato interessado.. 

 

Art. 16º. O cronograma das etapas de Concessão de Bolsas para o programa de Pós-

Graduação Lato Sensu será elaborado pelo Serviço Social da Faculdade Santa Casa BH no 

início da divulgação da oferta de novas turmas e será disponibilizado no site 

www.faculdadesantacasabh.org.br conforme data citada no Art.8º, seguem as datas pré-

estabelecidas:  

1. O aluno terá até 15 dias antes do início das aulas do curso escolhido para fazer sua 

inscrição e solicitar à análise socioeconômica com o Serviço Social, caso haja 

disponibilidade de bolsas.  

2. A divulgação do resultado acontecerá até o dia 02/08/2021 após o parecer final do 

Serviço Social através do site da Faculdade Santa Casa BH . O aluno contemplado com a 

bolsa terá dois dias úteis para efetivar sua matrícula. Após este prazo a bolsa será liberada 

para outro candidato interessado.  

3. Sobre a definição do Serviço Social, validado pela Comissão designada pela Diretoria 

não caberá recursos 
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Leia-se: Art.8º seguem as datas pré-estabelecidas:  

a) O aluno terá até dia 11/08/2021 para fazer sua inscrição e solicitar à análise 

socioeconômica com o Serviço Social, caso haja disponibilidade de bolsas.  

b) A divulgação do resultado acontecerá até o dia 13/08/2021 após o parecer final do 

Serviço Social através do site da Faculdade Santa Casa BH . O aluno contemplado com a 

bolsa terá dois dias úteis para efetivar sua matrícula. Após este prazo a bolsa será liberada 

para outro candidato interessado.. 

 

Art. 16º. O cronograma das etapas de Concessão de Bolsas para o programa de Pós-

Graduação Lato Sensu será elaborado pelo Serviço Social da Faculdade Santa Casa BH no 

início da divulgação da oferta de novas turmas e será disponibilizado no site 

www.faculdadesantacasabh.org.br conforme data citada no Art.8º, seguem as datas pré-

estabelecidas:  

1. O aluno terá até 15 dias antes do início das aulas do curso escolhido para fazer sua 

inscrição e solicitar à análise socioeconômica com o Serviço Social, caso haja 

disponibilidade de bolsas.  

2. A divulgação do resultado acontecerá até o dia 13/08/2021 após o parecer final do 

Serviço Social através do site da Faculdade Santa Casa BH . O aluno contemplado com a 

bolsa terá dois dias úteis para efetivar sua matrícula. Após este prazo a bolsa será liberada 

para outro candidato interessado.  

3. Sobre a definição do Serviço Social, validado pela Comissão designada pela Diretoria 

não caberá recursos. 

 

 

 

 

2. Dos demais assuntos  

 

Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste TERMO DE 

RETIFICAÇÃO, seguem o disposto no Edital. 

 


