
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA  
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PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 

GOIATUBA 

 

O Programa Bolsa Universitária da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba Foi criado em 15 de 

dezembro de 2014 através da Lei Municipal 2.865, tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos 

nos valores de R$ 150,00 para mensalidades abaixo de R$ 500,00 e de R$ 250,00 para mensalidades acima 

de R$ 500,00   a estudantes menos favorecidos economicamente, assíduos e regularmente matriculados em 

cursos de graduação do Centro Universitário de Goiatuba – Unicerrado.  

A seleção para concessão de bolsas acontece por meio de processo seletivo coordenado pelo 

Comitê Gestor de Bolsas, o qual é encarregado da publicação dos editais, bem como, todo trâmite legal 

do processo seletivo.  

 

COMISSÃO GESTORA DE BOLSAS DA FESG 

O comitê Gestor de Bolsas é formado pelos seguintes representantes e seguirá estritamente o que 

dispuser na Lei Municipal 2.865 e seu regulamento: 

a) por um (1) representante do Poder Legislativo, indicado pela Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Goiatuba; 

b) por um (1) representante do poder executivo, indicado pelo Sr. Prefeito Municipal; 

c) por um (1) assistente social, indicado pelo órgão de assistência social do Município de Goiatuba; 

d) pelo subsecretário Estadual de Educação no município de Goiatuba; 

e) pelo secretário de Educação Municipal do município de Goiatuba; 

f) por um (1) representante do Corpo docente do Centro Universitário de Goiatuba-Unicerrado  

indicado pela diretoria daquela instituição; 

g) por um discente indicado pela Presidência do DCE. 

 

DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA/FESG  

 

̊O Programa Bolsa Universitária/FESG compreende duas espécies distintas de bolsas: 

 

I – a Bolsa Social; 

II – a Bolsa Atividade. 

 

A Bolsa Atividade tem por objetivo conceder bolsas de estudo a alunos que realizam ou participam 

de algumas das seguintes atividades do Unicerrado, definidas pelo regulamento: 

 

I – Monitoria; 

II – Atletas nas equipes oficiais do Centro Universitário de Goiatuba-Unicerrado; 

III – Projetos sociais, culturais e de iniciação científica, devidamente cadastrados no PROPPG. 
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BOLSA UNIVERSITÁRIA SOCIAL  

 

̊A Bolsa Social tem por objetivo conceder bolsas de estudo a alunos, residentes em 

Goiatuba, assíduos e regularmente matriculados no Centro Universitário de Goiatuba-Unicerrado, 

para auxílio no custeio de seus estudos e visa, principalmente: 

I- possibilitar aos estudantes de classes sociais menos abastadas o acesso ao Ensino 

Superior; 

II- ajudar na formação de profissionais que possam colaborar para o pleno desenvolvimento 

de nossa comunidade local; 

III- incentivar jovens e adultos economicamente carentes a continuarem os seus estudos; 

IV- reduzir o índice de evasão no âmbito do Unicerrado; 

V- ampliar o número de profissionais com formação superior valorizando e melhorando o nível 

tanto de vida quanto do mercado de trabalho em nossa região e no Estado de Goiás. 

 

BOLSA UNIVERSITÁRIA ATIVIDADE – MONITORIA  

 

Trata-se de uma modalidade de bolsa que tem por objetivo conceder bolsas de estudo a alunos 

com bom desempenho acadêmico, assíduos e regularmente matriculados no Centro Universitário de 

Goiatuba- UNICERRADO, e que tenham interesse de atuarem como monitores, de modo a fortalecer 

os cursos de graduação por meio de processos de ensino-aprendizagem, contribuindo para a melhoria 

do desempenho acadêmico dos discentes e estimulando o discente monitor pela carreira docente, sob a 

orientação de docentes 

 

BOLSA UNIVERSITÁRIA ATIVIDADE – ATLETAS DAS EQUIPES OFICIAIS DA FESG 

 

Trata-se de uma modalidade de bolsas destinadas aos atletas oficiais da Fundação de Ensino 

Superior de Goiatuba, sendo que é uma maneira de incentivo ao atletismo e as equipes que representam 

o Unicerrado.  

Os atletas oficiais têm a oportunidade de concorrerem as bolsas destinadas ao atletismo que 

eleva o desempenho do atleta no esporte e também na vida acadêmica. 
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BOLSA UNIVERSITÁRIA ATIVIDADE – PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS DE 

EXTENSÃO  

 

 Trata-se de bolsas que tem por objetivo conceder bolsas de estudo a alunos assíduos e 

regularmente matriculados no Centro Universitário de Goiatuba- UNICERRADO, para auxílio e 

incentivo dos mesmos na participação e coordenação discente em projetos/programas de extensão que 

são prestados na comunidade local e em vários outros possíveis lugares, onde o Unicerrado leva a 

sociedade a oportunidade do acompanhamento profissional e acadêmico visando a realização do bem 

comum e da efetivação da cultura e extensão universitária.  

 

BOLSA UNIVERSITÁRIA ATIVIDADE – INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

A iniciação científica é uma modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida por estudantes 

de graduação em todas as áreas do conhecimento, sendo o primeiro passo na carreira do cientista, no 

qual o estudante pesquisador exerce a pesquisa acadêmica sob a orientação de um professor pesquisador.  

O Progic é destinado ao desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, mediante 

concessão de bolsas de Iniciação Científica a estudantes de graduação regularmente matriculados no 

Centro Universitário de Goiatuba. 

Goiatuba, Estado de Goiás, 09 de Março de 2020.  

 

 

 

 

Comitê Gestor de Bolsas  

 

 

 


