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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 19/2021 
 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua contratação 

e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento Interno da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, CONSIDERANDO: 

 

• considerando a decisão de sua mantenedora Instituto Educacional Santo Agostinho em 

participar do Programa “Mais Médicos”, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir o Regulamento do Plano de Bolsas de Estudo para o Curso de Medicina – Campus 

Itabuna/BA para as bolsas ofertadas aos ingressantes no 1° semestre de 2022, constante do anexo 

único a esta Resolução.  

  

Art.2º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições 

em contrário. 

  
Publicada em 10 de setembro de 2021. 

 

 

Itabuna – Bahia, 10 de setembro de 2021. 

 
 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

 
  

 Institui o Regulamento do Plano de Bolsas de Estudo para o Curso de Medicina – 

Campus Itabuna/BA para as bolsas ofertadas aos ingressantes no 1° semestre de 

2022. 
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REGULAMENTO DO PLANO DE BOLSAS DE ESTUDO 
 

A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
institui o Regulamento do Plano de Bolsas 
de Estudo para o Curso de Medicina – 
Campus Itabuna/BA para as bolsas 
ofertadas aos ingressantes no 1° semestre 
de 2022. 

 
 

A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna – FASAI, por meio de seu Diretor, e 
considerando a decisão de sua mantenedora Instituto Educacional Santo Agostinho 
em participar do Programa “Mais Médicos”, institui o Regulamento do Plano de Bolsas 
de Estudo para o Curso de Medicina do Campus de Itabuna/BA. 

 
1. DA DISPONIBILIDADE DAS BOLSAS DE ESTUDO 

 
1.1 - As bolsas de estudo ofertadas pela FASAI para o Curso de Medicina do Campus 
de Itabuna estarão disponíveis, exclusivamente, aos alunos aprovados no processo 
seletivo vigente da IES 
1.2 - A instituição realizará concessão de bolsas de estudo integrais na 
proporcionalidade de 10% (dez por cento) do número de vagas anuais. 

 
2. DA OFERTA DAS BOLSAS 

 
2.1 - As bolsas de estudos ofertadas pela FASAI estão de acordo com a proposta 
apresentada pela FASAI para implantação do curso de Medicina vinculado ao 
Programa Mais Médicos, conforme edital nº 6/2014/SERES/MEC, de 23 de dezembro 
de 2014. 
2.2 - O benefício vale para o curso no seu tempo mínimo de integralização de 12 
(doze) semestres letivos. A validade da bolsa de estudos para outros períodos de 
tempo do curso deverá ser avaliada pela direção da FASAI, respeitados os termos do 
item 10 do presente Regulamento. 

 
3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 - Somente poderá participar do processo de seleção às bolsas de estudo integral 
o estudante aprovado no processo seletivo em vigor para o curso de Medicina da 
Faculdade Santo Agostinho de Itabuna/BA. 

 
3.1.1 - Para a inscrição e participação no processo de seleção de bolsas de estudo, 

devem ser atendidos os seguintes requisitos: 
I. Ter nacionalidade brasileira; 
II. Não ser portador de diploma de curso superior. 
III. Comprovar renda familiar mensal per capita não superior ao valor de 1 (um) salário 
mínimo e ½ (meio), vigente nos meses de referência do Edital que será publicado; 
IV. Respeitar todas as disposições do presente Regulamento; 
V. Preencher corretamente todos os itens do formulário eletrônico de inscrição que 
será disponibilizado pela instituição; 



Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

                                                               

          

 

 

VI. Entregar, nos prazos estabelecidos, a documentação solicitada conforme prazo 
que será estabelecido por edital a ser publicado pela Instituição. 

 
4. DO GRUPO FAMILIAR 

 
4.1 - Entende-se por grupo familiar "a unidade nuclear composta por pessoas que 
tenham vínculo familiar, sanguíneo e/ou afetivo, contribuam e usufruam da mesma 
renda, ainda que residam em diferentes endereços ", observado o disposto nos incisos 
III e IV, cláusula 3.1.1. 
4.2 - As pessoas que residam no mesmo endereço e mantenham vínculo de 
parentesco e/ou afetividade, ainda que na eventual ausência de dependência ou 
contribuição direta para a formação de uma única renda, serão considerados 
integrantes do grupo familiar. 
4.3 - Caso o candidato conste como dependente em declaração de imposto de renda 
pessoa física, este fica obrigado a considerar o declarante como membro do seu grupo 
familiar, não podendo declarar-se independente socioeconomicamente. 
4.4 - Caso o grupo familiar se restrinja ao próprio candidato, este deverá comprovar 
percepção de renda própria, condizente com seu padrão de vida e de consumo, sob 
pena de indeferimento. 
4.5 - O fato de o grupo familiar não contribuir para o pagamento das parcelas mensais 
da semestralidade acadêmica não caracteriza independência econômica do 
candidato. Assim como, o candidato que recebe auxílio de pais não pode se 
considerar independente economicamente, devendo declarar-se integrante do grupo 
familiar do qual é dependente. 

 

5. DA RENDA PER CAPITA 
 

5.1 - Entende-se por renda familiar per capita o resultado da soma das médias de 
todos os rendimentos brutos mensais do grupo familiar, calculado na forma do 
disposto no Art. 7° da Portaria Normativa MEC n° 18/2012 (deduzidos 13º salários e 
adicional de férias), dividido pelo número de integrantes do grupo familiar. 

 
6. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

 
6.1 - Para fins de comprovação das informações referentes aos integrantes do grupo 
familiar declaradas no Questionário Socioeconômico, os candidatos deverão entregar 
os documentos na instituição de ensino em local e horário a serem definidos pela 
FASAI em Edital próprio, cabendo ao candidato a inteira responsabilidade pelo seu 
conteúdo. 
6.2 - Os documentos relacionados no Edital específico, que será na época 
disponibilizado pela instituição, deverão ser entregues de uma só vez, com todas as 
folhas assinadas, conforme consta no RG ou assinatura oficial, e enumeradas em 
ordem crescente, não sendo aceitos documentos originais, ilegíveis e/ou com rasuras. 
6.2.1 - Não ocorrendo a entrega da documentação no prazo estabelecido pelo Edital 
a ser publicado, o candidato será automaticamente excluído do processo. 
6.2.2 - Nos termos do item 6.2, não serão aceitos documentos originais, exceto 
declarações, que deverão ser apresentadas as vias originais reconhecidas em 
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cartório, em razão de estes permanecerem em posse da instituição para a 
fiscalização, a qualquer tempo, pelos órgãos responsáveis. 
6.3 - Os documentos do candidato e de todos os membros do grupo familiar a serem 
apresentados ao presente processo de bolsa de estudo são os seguintes: 

 
6.3.1 DOCUMENTAÇÃO PESSOAL 

 
a) RG e CPF (cópia) de TODOS os membros do grupo familiar maiores de 18 (dezoito) 
anos; 
b) Certidão de Nascimento ou RG (cópia) de TODOS os membros do grupo familiar 
menores de 18 (dezoito) anos; 
c) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição (cópia) de TODOS 
os membros do grupo familiar maiores de 18 (dezoito) anos; 
d) Em caso de pais falecidos, apresentar atestado de óbito (original e cópia). 

 
6.3.2 COMPROVANTE DE ESTADO CIVIL 

 
a) Certidão de Casamento - Caso existam integrantes casados no grupo familiar, 
esses deverão apresentar cópia da Certidão de Casamento, Escritura Pública ou 
Declaração de União Estável. Caso a união ainda não tenha sido judicialmente 
formalizada, os interessados deverão fazê-la, preenchendo uma declaração específica 
com assinatura das partes e reconhecimento de firma, conforme Portaria Normativa 
do MEC nº 27, de 28 de dezembro de 2012, artigo 18; 
b) Certidão de Casamento Averbada - Nos casos de divórcio, deverá ser 
apresentada cópia da Certidão de Casamento com a respectiva averbação, ou cópia 
da decisão judicial. Caso o divórcio não tenha sido judicialmente formalizado, deverá 
ser apresentada a Declaração de Separação de Corpos, com reconhecimento de 
firma, em conformidade com a legislação vigente. 

 

6.3.3 COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO 
 

a) Comprovante de Residência - Cópia da Conta de luz, de água ou de telefonia, ou 
recibo de pagamento de aluguel ou prestação de casa própria, todas referentes ao 
mês de agosto/2021, setembro/2021 e outubro/2021 
b) Guia de pagamento do IPTU (cópia) referente ao último ano. (Caso haja isenção, 
apresentar escritura ou contrato de compra e venda do imóvel). 
c) Em caso de CASA CEDIDA, apresentar Declaração de casa cedida com FIRMA RECONHECIDA 

e que poderá responder legalmente pelas informações prestadas, emitida pelo proprietário. 

 
 

6.3.4 OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

a) Declaração de que não está cursando ou matriculado em curso superior em 
qualquer instituição de ensino; 
b) Termo de Guarda ou Tutela - Nos casos de guarda não compartilhada, o 
responsável deverá apresentar a decisão judicial de guarda ou tutela. Caso 
compartilhada, deverá ser apresentada a decisão judicial que comprove tal situação. 
Caso a guarda não tenha sido judicialmente formalizada, deverá ser apresentada a 
Declaração de Guarda, com reconhecimento de firma; 
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): TODOS os membros do grupo 
familiar maiores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar cópia das seguintes 



Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

                                                               

          

 

 

páginas da CTPS: número de série (página da foto), qualificação civil, contratos de 
trabalhos (penúltima e última página com registro) e página subsequente (sem 
registro), alterações salariais do último contrato de trabalho ativo, se houver. Nos 
casos em que a CTPS nunca foi assinada, apresentar as 02 (duas) primeiras 
páginas em branco relativas aos contratos de trabalho; 
d) Pesquisa de Previdência Social: apresentar o Cadastro Nacional de Informações 
Sociais (CNIS), informando todas as contribuições previdenciárias e vínculos 
empregatícios de TODOS os membros do grupo familiar maiores de 18 (dezoito) anos. 
As referidas certidões poderão ser obtidas pessoalmente em qualquer agência da 
Previdência Social ou através do endereço eletrônico: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html; 
e) Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) - Apresentar TODAS as 
páginas e o recibo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, 
referente ao último exercício fiscal, de TODOS os membros do grupo familiar maiores 
de 18 (dezoito) anos, ou emancipados na forma da lei1 (original e cópia). Os maiores 
de 18 (dezoito) anos não declarantes de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 
deverão acessar o endereço: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/mobi 
le/restituicaoMobi.asp e imprimir a consulta, informando que não consta declaração 
na base de dados do correspondente ano solicitado, a ser entregue com os demais 
documentos. 

 
 

6.3.5 COMPROVANTE DE RENDIMENTO 
 

1) Para o assalariado, independentemente de ser funcionário público ou 
empregado de instituição privada: 
a) Apresentar os 03 (três) últimos contracheques, no caso de renda fixa; ou 
b) Apresentar os 06 (seis) últimos contracheques, quando se tratar de empregado 
horista, e quando houver recebimento de comissões, gorjetas e horas extras; 
c) Apresentar, se for o caso, os extratos bancários de contas correntes e/ou 
poupanças de pessoa física e jurídica pertencentes ao grupo familiar, relativos aos 03 
(três) últimos meses, inclusive para os casos de não movimentação financeira. 
2) Para atividade rural: 
a) Declaração completa do ITR (Imposto Territorial Rural), referente ao último 
exercício (acompanhada do recibo de entrega) e, se houver comercialização de 
produtos, notas fiscais de vendas dos últimos seis meses (original e cópia). 
3) Para aposentados e pensionistas: 
a) Caso haja algum integrante do grupo familiar aposentado e/ou pensionista, este 
deverá apresentar o comprovante do recebimento relativo ao último mês (original e 
cópia). O comprovante de pagamento poderá ser emitido presencialmente em 
qualquer agência da Previdência Social, ou ainda, pelo endereço eletrônico: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html 
4) Para os autônomos e profissionais liberais: 
a) Declaração comprobatória de rendimentos dos três últimos meses, feita por 

 
 

1 Formas de emancipação previstas em lei: pela concessão dos pais mediante escritura pública ou por sentença judicial, pelo casamento, pelo 
exercício de emprego público efetivo, pelo exercício de estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego desde 
que o menor com 16 (dezesseis) anos completos possua renda própria decorrente de tal vínculo empregatício. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/mobi


Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

                                                               

          

 

 

contador ou técnico contábil inscrito no CRC. (Original e cópia); 
b) Certidão constando que o trabalhador autônomo não possui participação como 
Pessoa Jurídica emitida pela Receita Federal (original). 
5) Para sócios ou proprietários de empresas e microempresas (comércio, 
indústria ou serviços): 
a) Apresentar a Declaração de Imposto de Renda pessoa jurídica, referente ao último 
exercício, acompanhada do recibo de entrega (original e cópia); 
b) Consulta de situação fiscal, pelo CNPJ, emitida pela Receita Federal para 
empresários que não apresentaram IRPJ do último ano calendário (original). 
6) Para sócios e dirigentes de empresas: 
a) Apresentar Decore (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimento) dos 
últimos 03 (três) meses; 
b) Apresentar a última guia de recolhimento à Previdência Social, compatível com a 
renda declarada, acompanhada do comprovante de pagamento; 
c) Requerimento Empresarial e/ou Contrato Social com a composição da empresa e, 
sendo o caso, a última alteração contratual (original e cópia). 
7) Para os estagiários: 
a) Apresentar cópia do Contrato de Estágio, Termo Aditivo (se houver) ou declaração 
de rendimentos do órgão competente, desde que conste a vigência do contrato e o 
valor da remuneração; 
b) Apresentar, se for o caso, os extratos bancários de contas correntes e/ou 
poupanças de pessoa física e jurídica pertencentes ao grupo familiar, relativos aos 03 
(três) últimos meses, inclusive para os casos de não movimentação financeira. 
8) Para pensão alimentícia: 
a) Apresentar o comprovante atualizado de recebimento de pensão alimentícia e cópia 
da decisão judicial, do acordo homologado judicialmente ou da escritura pública que 
a instituiu; 
b) Nos casos de recebimento de pensão alimentícia decorrente de pagamento 
espontâneo, sem força de decisão judicial, o candidato deverá apresentar declaração 
pertinente (Declaração de Recebimento de Pensão Alimentícia) com firma 
devidamente reconhecida, juntamente com o comprovante de depósito atualizado, se 
for o caso, para menores ou maiores de 18 (dezoito) anos, em conformidade com a 
legislação vigente; 
c) Caso não receba pensão alimentícia ou ajuda financeira, o membro do grupo 
familiar deverá apresentar declaração comprovando tal situação (Declaração de Não 
Recebimento de Pensão Alimentícia e Ajuda Financeira), com firma devidamente 
reconhecida, em conformidade com a legislação vigente. 
9) Para taxistas: 
a) Apresentar declaração emitida pelo órgão de trânsito do município ou pela 
Cooperativa para comprovação de renda dos três últimos meses (original). 

 

 

a) Apresentar o contrato de locação ou arredamento devidamente registrado em 
cartório (original e cópia); 
b) Os três últimos comprovantes de recebimento (original e cópia). 

RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E 
IMÓVEIS 
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PARA DESEMPREGADO  
 

a) Caso tenha ficado desempregado nos últimos 5 (cinco) meses que antecederam o 
período de inscrição, o candidato ou quaisquer membros do grupo familiar maiores de 
18 (dezoito) anos deverão apresentar cópia da Rescisão do Contrato de Trabalho, 
Carteira Profissional (original), bem como o último comprovante de recebimento do 
Seguro Desemprego, quando for o caso. 

 

PARA INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE REMUNIERADA  
 

a) Nos casos de inexistência de atividade remunerada para os maiores de 18 (dezoito) 
anos ou menores emancipados na forma da legislação vigente, estes deverão 
apresentar declaração individual informando tal situação, com reconhecimento de 
firma. 

 

OBSERVAÇÕES  
a) Empresas Inativas deverão ser apresentadas Declaração de imposto de Renda 
Pessoas Jurídica de Inatividade e Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, 
ano vigente e constando todas as folhas, acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil. 
b) Aos componentes do grupo familiar e ao candidato que tiverem CNPJ agregado ao 
CPF, enviar Contrato Social e as alterações que existirem. 
c) QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
O candidato deverá preencher o questionário socioeconômico, conforme modelo 
disponível em Edital a ser publicado. 

 

6.4 - As informações declaradas no Questionário Socioeconômico que será 
disponibilizado pela instituição serão confrontadas com os documentos solicitados nos 
subitens do item 6.3, e com a real situação socioeconômica do grupo familiar, podendo 
implicar na solicitação de nova documentação, por ocasião da homologação dos 
documentos, em correção de algum dado informado ou no indeferimento do pedido, 
por incoerência e/ou divergência entre as informações, ou ainda por incompatibilidade 
entre a renda e o patrimônio declarados e as despesas comprovadas nos 3 últimos 
meses. 

 
7. DA HOMOLOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 
7.1 - Os documentos exigidos no processo de bolsa de estudo deverão ser entregues 
pessoalmente e passarão por conferência (checklist) da Comissão de Concessão de 
Bolsas de Estudo quanto à suficiência da documentação, sendo considerados: 
homologados ou pendentes. 
7.2 - Se constatada a falta de qualquer documento comprobatório, a equipe de 
seleção entregará ao candidato formulário/notificação, devidamente assinado, 
indicando qual(is) o(s) documento(s) faltante(s), bem como comunicará um novo prazo 
para apresentação dos documentos, que acontecerá uma única vez, importando a 
entrega incompleta, em tal ocasião, na imediata desclassificação do candidato 
7.3 - O processo de solicitação de bolsa entregue com documentação suficiente será 
considerado homologado, concorrendo à bolsa de estudo. 
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7.4 - O processo de solicitação de bolsa de estudo no qual a renda familiar per capita 
apresentada seja superior a 1 (um) salário mínimo e ½ (meio) será considerado 
indeferido. 

 
8. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

 
8.1 - Considerando-se o número de bolsas a serem concedidas, caso o número de 
candidatos inscritos seja superior à quantidade de bolsas ofertadas, será realizada, 
primeiramente, a análise documental dos candidatos inscritos de acordo a quantidade 
de bolsas oferecidas no processo de seleção. 
8.2 - A análise da documentação e seleção dos candidatos a serem contemplados 
com bolsas de estudo compete à Comissão de Concessão de Bolsas de Estudo, que 
será composta por 3 representantes da Instituição. Os candidatos classificados 
poderão receber visitas de membros da Comissão, para comprovar as informações 
socioeconômicas. 
8.3 - São atribuições da Comissão de Concessão de Bolsas de Estudo: 
a) Analisar os processos de concessão de bolsas de estudo, com base nos critérios 
aqui estabelecidos; 
b) Propor à Diretoria Geral a homologação da concessão das bolsas de estudo aos 
candidatos selecionados segundo a avaliação de vulnerabilidade socioeconômica 
desses candidatos, aferida pelos instrumentos estabelecidos neste edital, bem como, 
resultado no processo seletivo; 
c) Solicitar, em qualquer tempo, outros documentos ou informações que entender 
necessários para aferir a condição socioeconômica indicada nos processos em 
análise; 
d) Apurar quaisquer indícios de irregularidades no processo seletivo, adotando as 
medidas cabíveis para a sua correção, incluindo, se for o caso, a proposta de 
cancelamento da bolsa concedida; 
e) Julgar as circunstâncias que motivem o cancelamento da bolsa concedida, 
propondo a revogação da bolsa à Diretoria Geral da FASAI; 
f) Julgar de maneira irrecorrível, os recursos impetrados pelos candidatos a bolsa de 
estudo; 
g) Resguardar total sigilo em relação às informações e documentações que instruem 
os processos dos candidatos/beneficiados; 
h) Preservar a transparência e correção do processo, evitando interferências de 
qualquer origem. 
8.4 - Para aferição da condição socioeconômica do candidato, a Comissão poderá 
realizar visita domiciliar, sem comunicação prévia, mesmo após a concessão do 
benefício e enquanto o aluno mantiver a condição de bolsista. 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 

9.1 - Os candidatos serão classificados em ordem ascendente de menor renda per 
capita, observando-se o disposto no item 8 e seus subitens. 
9.2 - Em caso de empate entre os candidatos, o desempate obedecerá aos seguintes 
critérios: 
a) Maior nota do vestibular, se estudante do primeiro período; 
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b) Maior nota obtida a partir do cálculo da média das notas dos componentes 
curriculares do curso. 

 
10. DA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO 

 
10.1 - Constituem-se motivos para cancelamento total do benefício: 
10.1.1 - Trancamento ou transferência de curso e/ou turno por iniciativa do aluno, ele 
perde o direito ao benefício; 
10.1.2 - Extinção do curso; 
10.1.3 - Se o candidato prestar informações inverídicas para se inscrever no processo 
seletivo de bolsas, responsabilizando-se pela dívida gerada em razão do uso indevido 
do desconto no valor correspondente às parcelas da prestação de serviços, podendo, 
se for conveniente para as partes, prosseguir os estudos sem o benefício; 
10.1.4 - Alteração da realidade socioeconômica do grupo familiar que descaracterize 
a condição de vulnerabilidade social do aluno. 
10.2 - O candidato beneficiado com a bolsa de estudo terá de comprovar sua condição 
socioeconômica anualmente, com a participação em processo de manutenção da 
bolsa de estudo, o qual será regulado por Portaria publicada pela Instituição. 
10.3 - A manutenção da bolsa pelo beneficiário, observado o prazo máximo para a 
conclusão do curso, dependerá do cumprimento de requisitos de desempenho 
acadêmico, não podendo o aluno reprovar em componente curricular do curso. 
10.4 - O aluno deverá conduzir-se pelas normas disciplinares previstas no Regimento 
Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, não podendo possuir qualquer 
ocorrência disciplinar, sob pena do cancelamento do benefício. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1 - O candidato aprovado nos processos seletivos para o Curso de Medicina no 
Campus de Itabuna /BA, e contemplado com a bolsa de estudo integral, nos termos 
do presente Regulamento, terá direito à devolução do valor referente à matrícula, 
devendo encaminhar solicitação por escrito, acompanhada do comprovante de 
pagamento original, à Instituição de Ensino. 
11.2 - Ocorrendo alteração na legislação vigente que regulamenta a concessão das 
bolsas de estudo previstas no presente Regulamento, alteração na legislação relativa 
ao Programa Mais Médicos ou decisão judicial suspendendo ou modificando a atual 
legislação, a instituição reserva-se o direito de alterar a sistemática de repasse ou 
aplicação dos recursos, suspendendo, revendo ou mesmo cancelando a distribuição 
das bolsas de estudo, independente do prazo de duração estabelecido no presente 
Regulamento. 
11.3 - A responsabilidade pelo preenchimento do questionário socioeconômico, 
informações prestadas, entrega de toda a documentação comprobatória no prazo 
estipulado, bem como coerência entre dados informados e documentos apresentados, 
é unicamente do candidato, sendo excluído do processo de seleção ou tendo o seu 
pedido indeferido o candidato que não cumprir com os critérios descritos no presente 
Regulamento e nos editais a serem publicados, estando sujeito aos encaminhamentos 
cíveis e criminais cabíveis na hipótese de irregularidades. 
11.4 - O candidato contemplado com bolsa de estudo ficará impedido de acessar 
outro benefício da mesma natureza. 



Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

                                                               

          

 

 

11.5 - As bolsas de estudo poderão ser canceladas a qualquer tempo, em caso de 
constatação de falsidade da informação prestada pelo bolsista ou seu responsável, ou 
de inidoneidade de documento apresentado, sem prejuízo das demais sanções cíveis 
e penais cabíveis. 
11.7 - As dúvidas e/ou omissões acerca do presente Regulamento serão dirimidas ou 
deliberadas, conforme o caso, pelas instâncias competentes, observada a legislação 
vigente, aditando-se ou não o presente Regulamento do Plano de Bolsas Institucional. 
Publique-se para conhecimento. 

 
 

Itabuna – Bahia, 10 de setembro de 2021. 

 
 

Prof. Pós-Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Direção Geral 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


