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CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO BOLSA DE ESTUDO 2019/2020 
BOLSA FILANTROPIA E BOLSA DO PROUNI 

 
É UM DEVER DO BOLSISTA PARA NÃO PERDER O SEU BENEFÍCIO!! 

 
As bolsas de estudo ofertadas pela AEE-Associação Educativa de Anápolis, “Bolsa Filantrópia e Bolsa do Prouni”, 
são concedidas por meio de critérios estabelecidos por regulamentação previstos na Lei n. 11.096/2005; Lei n. 
12.101/2009 e  Portaria Institucional de nº 4, de 27 de abril de 2012, ambas as bolsas são ocupadas por estudantes 
que comprovem os aspectos sociais e econômicos, conforme descritos nas legislações acima mencionadas. A 
concessão de bolsa Integral e Parcial, estão associadas ao cumprimento do caráter filantrópico da AEE-Associação 
Educativa Evangélica de Anápolis em todas suas mantidas, estabelecidos também pela Portaria N.15 de agosto de 
2018, em cumprimento as exigências para manutenção do CEBAS.  Para a concessão destas bolsas tem-se como 
parâmetro o art. 15 da Lei 12.101/2009. 

 
§ 1o  Os alunos beneficiários das bolsas de estudo de que trata esta Lei, ou seus pais ou 
responsáveis, quando for o caso, respondem legalmente pela veracidade e autenticidade das 
informações por eles prestadas.  
 
§ 2o  Compete à entidade de educação confirmar o atendimento, pelo candidato, ao perfil 
socioeconômico e aos demais critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação 
 

 Como funcionará o RECADASTRAMENTO das bolsas de estudo: BOLSA FILANTRÓPICA E BOLSA 
DO PROUNI?  
 

- É um processo obrigatório para manutenção do benefício para o ano de 2020, exceto, para os bolsistas 
beneficiados no ano de 2019 e os bolsistas concluintes em 2019/2, estes não precisarão participar do 
recadastramento.  
- Caso o bolsista e/ou RESPONSÁVEIS não entregarem o questionário impresso e a documentação necessária 
dentro do cronograma estipulado, o benefício da Bolsa de estudo será automaticamente cancelado.  
 

 Como se RECADASTRAR ?  
 O processo de RECADASTRAMENTO da Bolsa Filantropia e Bolsa do Prouni, é simples! Basta seguir os 

passos: 
1)  Acessar o link: www.unievangelica.edu.br/recadastramento, para este acesso você precisará do 

número de matrícula do bolsista, e a senha que será a da data de nascimento  do bolsista no 
seguinte formato  dia/ mês/ ano (não esqueça de colocar as barras) . 

 
2) Responder todo o questionário com as informações do grupo familiar. 

 
3) Imprimir o questionário respondido, assinar e entregar juntamente com os documentos solicitados, 

nos dias e horários conforme cronograma abaixo. 
 

 Quais os prazos para a entrega do questionário e documentação para o RECADASTRAMENTO? 
 

EVENTOS DATAS Link de acesso ao questionário 
ABERTURA DAS 

INSCRIÇÕES 
25/11/ 19 A 06/12/19  Acessar o Link www.unievangelica.edu.br/recadastramento 

ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS 
ATUALIZADOS 

25/11/ 19 A 06/12/19 *O link para acessar o questionário é único para as duas bolsas  
( Filantrópica e Prouni). 

 

 
 

UNIDADE MANTIDA DA AEE Local de Entrega do Questionário e 
Documentos 

Horário 

 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
ANÁPOLIS/ UNIEVANGÉLICA 

BLOCO B, SALA B1-308 – Piso 3  9hrs às 21hrs   
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ESPERAMOS VOCÊ! PARTICIPE DO RECADASTRAMENTO, ELE OBRIGATÓRIO! 
Portaria N.15 de agosto de 2018, ART.15.  

 
 

UNISOCIAL- DEPARTAMENTO DE FILANTROPIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AEE 
(62) 3310:6604/6692/6806 

 
. 

  Anápolis., 21 de novembro de 2019.  
 

 
 
 

Ernei de Oliveira Pina 
Presidente a Associação Educativa Evangélica 

 
 


