
 
POLÍTICA DE BOLSAS DE ESTUDOS DA FABAPAR 

A concessão de Bolsas de Estudos é uma demonstração de confiança           

do concessor, uma vez que o recurso investido sempre será de terceiro. Nas             

Faculdades Batista do Paraná - FABAPAR, há, basicamente, duas formas de           

bolsa: o repasse financeiro de uma terceira instituição ou a renúncia dos            

valores por parte da IES. 

Compreendida a Educação de Nível Superior como agente        

transformador da sociedade, bem como a possibilidade de mudança e          

aperfeiçoamento não apenas do discente, mas de toda a sociedade. A           

FABAPAR entende que seus alunos serão agentes transformadores nessa         

caminhada. Compreende também que a maioria do seu público-alvo é          

composta de jovens que, naturalmente, ainda não chegaram a plenitude da           

capacidade financeira. 

Tendo esses pressupostos, a FABAPAR traceja e cumpre estratégias de          

concessão de bolsas e de monitoramento de sua utilização. Como toda Bolsa            

tem reflexo financeiro, as políticas, embora similares e amplamente divulgadas,          

são distintas pois consideram a origem do recurso. 

 

 

  

 



 
1. INTRODUÇÃO 

A Política de Concessão de Bolsas de Estudo, em suma, é a série de              

medidas prévias, no momento e posteriores à concessão da Bolsa de Estudo, e             

que visa a possibilidade de acesso ao Ensino Superior dos candidatos e a             

permanência dos discentes que não tenham capacidade financeira para tal.          

Nela, são estabelecidas as estratégias de previsão orçamentárias para a          

concessão de tal modo a permitir ao máximo a pluralidade das bolsas sem que              

isso afete a saúde e a gestão financeira da instituição. 

O grande propósito dessa concessão é a visão de que o aspecto            

financeiro não pode ser fator determinante ou excludente do discente que           

optou pela FABAPAR como instituição de sua formação, mas é necessário um            

planejamento e uma previsão para que os compromissos financeiros da          

instituição, internos e com terceiros sejam honrados, mantendo-se, também, a          

saúde financeira da instituição. 

O público-alvo da instituição é o seu corpo discente. Embora seja uma            

instituição de ensino de uma confissão religiosa, a FABAPAR está aberta ao            

público em geral, de tal modo que alunos de distintas confissões compõem o             

corpo discente. Dessa mesma forma, há políticas que abrangem todo o corpo            

discente, independente da confissão religiosa. 

A política de concessão de Bolsas já existe, está em curso e é renovada              

a cada período de rematrícula, bem como, havendo possibilidade de ampliação           

ou remanejamento da concessão de bolsas, as políticas são implantadas e as            

chamadas públicas realizadas. 

Considerando que hoje, a FABAPAR possui apenas uma unidade e todo           

o seu corpo discente se reúne ali, a política é implantada nesse local. Mesmo              

assim, por oferecer a modalidade EAD, esses alunos podem ser assistidos           

também. Do mesmo modo, a política já é pensada de modo global, com             

 



 
estratégias estabelecidas para atender, também, aos polos, quando esses         

forem autorizados. 

 

2. PROGRAMAS 

Temos por programas de bolsas de estudo quatro frentes bem claras. 

2.1 -  PROGRAMA DE BOLSAS DO VOCACIONADO 

A FABAPAR tem o Programa de Bolsas do Ministro, em que faz toda a               

intermediação contratual, monitoramento, suporte financeiro e acadêmico para        

que as igrejas possam subsidiar os estudos de seus vocacionados. Nesse           

caso, a seleção é feita pela própria igreja e a FABAPAR celebra os contratos              

se adequando à política interna da igreja, seja na concessão dos boletos em             

nome da igreja, seja no fornecimento de relatórios e eventuais outras           

demandas que a igreja possa ter.  

 

2.2  PROGRAMA DE BOLSAS DA CONVENÇÃO BATISTA PARANAENSE 

A segunda política é o Programa de Bolsas da Convenção Batista           

Paranaense. Neste programa, todos os alunos integrantes de qualquer Igreja          

Batista filiada à Convenção Batista Paranaense podem se inscrever, tendo          

como escopo a assistência a seu público-alvo, conforme toda a documentação           

expressa. Nela, os alunos batistas podem ser beneficiados por bolsas, ainda           

que a sua igreja local não tenha aderido ao primeiro programa. 

 

2.3  PROGRAMA DE BOLSAS DA FABAPAR 

A terceira, mas mais ampla e mais antiga política institucional, é o             

Programa de Bolsas da FABAPAR. Todo fim de semestre é analisada a saúde             

financeira da instituição e, dentro de suas previsões orçamentárias, é cotizada           

uma parcela de renúncia de arrecadação na forma de concessão de Bolsas de             

 



 
Estudos. Tal política é pensada e estabelecida de tal modo a que, tendo             

aportes financeiros específicos a este fim ou sendo recebidos valores a este            

fim, os recursos são destinados à concessão de bolsas, parciais ou totais, a             

todos os alunos da instituição, considerando sua dedicação acadêmica e          

capacidade financeira. 

 

2.4  PROGRAMA DE BOLSAS EDUCA MAIS BRASIL 

O Educa Mais Brasil é o maior programa de Bolsas de Estudo do país e               

está há mais de uma década no mercado permitindo que estudantes           

impossibilitados de pagar uma mensalidade integral tenham acesso a         

instituições de ensino particulares através de bolsas de estudo parciais. O           

candidato interessado em concorrer à bolsa deve realizar a inscrição          

exclusivamente pela internet, no site www.educamaisbrasil.com.br, de       

forma gratuita. Somente estarão aptos a participar da seleção os          

candidatos que não estão matriculados ou que nunca estiveram         

matriculados na FABAPAR. A parceria foi estabelecida para o curso de           

Graduação Presencial e para a Pós-graduação.  

 

Esta política de concessão é o reflexo direto de um dos pontos viscerais             

do PDI e da existência da FABAPAR. Desde sua fundação, sempre se dispôs a              

assistência às instituições religiosas e atendimento à comunidade. Sempre se          

manteve próxima à sociedade e caminhando na assistência às várias          

demandas do corpo discente. Em seu histórico, por exemplo, já oferece           

alojamento, alimentação e alocação ministerial a seus alunos, quando as          

demandas assim exigiram. Hoje o dinamismo das relações levou a          

necessidade para o foco nas Bolsas de Estudo. Assim, essa tem sido a             

principal forma institucionalizada de assistência aos discentes da FABAPAR. 

 

http://www.educamaisbrasil.com.br/


 
 

3.  OBJETIVO 

3.1  GERAL 

● Preparar e estabelecer políticas claras, amplas e gerais para a concessão           

de Bolsas de Estudos dentro da instituição. Atendendo os alunos com           

menor capacidade financeira e as entidades parceiras. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

● Estabelecer as medidas prévias, do processo e posteriores nos Programas          

de Bolsas e Estudos; 

● Dar publicidade à comunidade e ao corpo discente das Políticas e dos            

Programas de Bolsas e Estudos; 

● Proceder com lisura, eficiência e transparência na angariação e separação          

dos recursos para os Programas de Bolsas e Estudos; 

● Proceder com lisura, eficiência e transparência na concessão das Bolsas,          

dentro dos Programas de Bolsas e Estudos; 

● Atender os alunos, parcial ou totalmente, no custeio de suas expensas           

acadêmicas, possibilitando-lhes o acesso ao Ensino Superior; 

● Atender à comunidade, trazendo a pluralidade para o ambiente acadêmico; 

● Atender as entidades parceiras e à mantenedora para que possam fiscalizar           

e ver a justa aplicação dos recursos disponibilizados. 

 

3.3  RESULTADOS DESEJADOS 

● Assistência aos alunos com menor capacidade financeira e inserção destes          

no meio acadêmico; 

● Fornecimento de educação com excelência aos mais distintos alunos; 

 



 
● A demonstração da FABAPAR como um ambiente seguro e confiável à           

comunidade que deseje operar como auxiliadora no acesso de pessoas          

com menor capacidade financeira ao Ensino Superior. 

● A possibilidade de formação de nível superior de qualidade a todos os            

discentes, não permitindo que a capacidade financeira seja um fator          

impeditivo desse acesso ou de sua permanência. 

 

 

4.  DIRETRIZES 

A FABAPAR estabelece critérios determinados e diretrizes claras na concessão          

da Bolsas de Estudo. As diretrizes são pensadas de modo a contemplar todo o              

processo, das quais, destaca-se: 

4.1 – As concessões com recurso próprio sempre serão relatadas nos registros            

financeiros da IES; 

4.2 – As concessões com recursos de terceiros sempre serão relatadas o            

ingresso e a saída, nos registros financeiros da IES e, se necessário, serão             

fornecidos os dados aos doadores; 

4.3 – As avaliações de seleção e concessão sempre serão realizadas em            

comissões definidas em ato de nomeação pela Direção Geral; 

4.4 – Sempre haverá grau de recurso das decisões das comissões; 

4.4 – As concessões levaram como prioridade a capacidade financeira do           

discente; 

4.5 – Todo Programa de Bolsas se dará de modo público e amplamente             

divulgado na comunidade acadêmica; 

4.6 – Os alunos beneficiados deverão prestar as devidas contas de seu uso. 

 



 
5. NORMATIVAS 

As normativas são estabelecidas pelas comissões a cada etapa de          

concessão, segundo cada época e cada programa. A partir daí são publicados            

editais e normativas distintas que obedecem às diretrizes e as peculiaridades           

de cada programa e, assim, procedendo as análises devidas e esclarecendo           

cada etapa. 

6. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

6.1COMISSÃO 

Realiza a gestão específica, publicando os editais e analisando a          

documentação e as inscrições dos pleiteantes, tomando as decisões         

administrativas e os ditames necessários para a concessão e efetivação das           

bolsas. Os integrantes da Comissão serão designados através de Portaria          

exarada pelo Diretor da Faculdade que, no mesmo ato, designará a presidência            

da Comissão. 

A comissão de Bolsas de Estudo, será integrada por: 

● Dois representantes do Corpo Docente da FABAPAR; 

● Dois representantes da Direção/Coordenação; 

● Um Representante da CPA; 

● Um Representante da Entidade Mantenedora 

● Um Representante da CBP; 

● Um Representante Jurídico. 

Em caso de empate, cada edital apresenta o procedimento específico para           

resolução. 

6.2 ÁREA GESTORA 

Realiza os trâmites administrativos de fornecimento das informações e         

previsões orçamentárias; o procedimento de lançamento nos sistemas de         

 



 
gestão interna e o monitoramento dos pagamentos e recebimentos, sendo          

corpo auxiliar à Comissão. 

6.3 ÁREA ACADÊMICA 

Realiza os trâmites acadêmicos de fornecimento das informações de         

desempenho do aluno candidato e o monitoramento do desempenho         

acadêmico do discente agraciado, sendo corpo auxiliar à Comissão. 

6.4 DISCENTES 

Ao discente agraciado, é imputada a responsabilidade do cumprimento         

das obrigações inerentes a uma boa vida acadêmica e aos pagamentos dos            

valores correspondentes, quando houver. 

6.5 DIRETORIA 

Atua em grau de recurso das demandas recebidas da Comissão, bem           

como referenda as decisões tomadas pela comissão.  

 

7. REVISÃO PERIÓDICA 

O Programa de Concessão de Bolsas de Estudo é revisado          

periodicamente, a cada etapa de rematrícula semestral, contudo, é monitorado          

pelo setor acadêmico e financeiro o desempenho ao longo do semestre. Bem            

como, havendo possibilidade de concessão de novas bolsas ou         

remanejamento das existentes, a comissão pode conceder novas bolsas ou          

chamar os classificados não selecionados nos processos iniciais. Ao mesmo          

tempo, a cada revisão orçamentária são revisados também esses aspectos. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acesso ao Ensino Superior do Curso de Teologia é uma demanda da             

qual não é oferecida pelo sistema público. Portanto, devido a sua missão            

institucional, a FABAPAR entende que tem o seu dever de fornecer o acesso             

 



 
mais amplo possível, não permitindo que o fator financeiro seja restritivo ao            

acesso ao Ensino Superior de Teologia. 

Ao mesmo tempo, compreende que a pluralidade de alunos faz com que o             

ambiente educacional seja fator frutífero a toda a comunidade, por isso,           

possibilitar o acesso dos discentes das mais distintas origens e nos mais            

diferentes contexto é um ganho para todos, dessa forma, a FABAPAR entende            

que os Programas de Concessão de Bolsas são fatores primordiais de sua            

missão. 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS DE BENEFÍCIOS  

 


