
 
EDITAL DO PROGRAMA DA “BOLSA FDCL” PARA INGRESSANTES NO 2º (SEGUNDO) 
SEMESTRE DE 2020 – TURNO NOITE – DA FACULDADE DE DIREITO DE CONSELHEIRO 
LAFAIETE – FDCL. 
 
A Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete - FDCL, instituída pela Fundação Municipal de Ensino Superior 
de Conselheiro Lafaiete – FUMES-CL, reconhecida pelo Decreto Federal n.º 73.815/74, reconhecimento 
renovado pela Portaria nº. 268, de 03 de abril de 2017, por seus representantes, torna público para conhecimento 
de todos os interessados que, no período indicado neste Edital, estarão abertas as inscrições para o Programa da 
“Bolsa FDCL”, segundo as regras aqui dispostas. 
 
1. DAS BOLSAS FDCL  
 
1.1. Serão ofertadas 10 (dez) “Bolsas FDCL”, na ordem de 30% (trinta por cento) de desconto nas 

mensalidades, exclusivamente para os ingressantes no 1º período do segundo semestre letivo de 2020, no 
turno da noite. 

1.2. O referido desconto incidirá na matrícula e durante todo curso, exceto para rematrículas e 
mensalidades de dependências. 

 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Para a participação no Programa o candidato deverá atender as seguintes condições:  

 
I. Ser ingressante no 1º período do segundo semestre do ano de 2020, com matrícula regular, 

exclusivamente no turno da noite; 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições para o Programa da “Bolsa FDCL” para o segundo semestre de 2020 – turno noite, serão 

efetuadas em uma única etapa, exclusivamente pela internet, por meio da página da FDCL – 
www.fdcl.com.br - no campo “Bolsa FDCL” 2/2020. 
 
Período de inscrições: 10 de junho a 1º de agosto de 2020. 
Parágrafo único. Podendo sofrer nova alteração, caso não haja preenchimento das vagas. 

4. DA SELEÇÃO 

4.1      Atendidos os requisitos constantes no item 2, a seleção dos 10 (dez) beneficiados se dará de acordo com a 
classificação das maiores notas obtidas no Processo Seletivo 2/2020 (agendado) da FDCL. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Se na classificação houver empate entre os selecionados, qualificar-se-á o mais velho. 

5. DA COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
 
5.1. É de exclusiva responsabilidade do candidato a observância da data e horário para comprovação das 

informações que serão estabelecidos pela FDCL. 
5.2. Análise de documentos, com realização de entrevista caso necessária, para sanar alguma dúvida. 

 
a) É indispensável apresentação dos originais juntamente com as cópias dos documentos abaixo, 

pessoais e do grupo familiar (pessoas que residem no mesmo endereço do candidato): 
 
I. Carteira de identidade; 

II. CPF; 
III. Certidão de nascimento ou casamento; 
IV. Carteira de trabalho; 
V. Comprovante de endereço; 



 
b) Comprovantes de renda: 

 
O candidato deverá apresentar sua documentação e de cada membro da família com idade a partir de 16 

anos, de acordo com a situação profissional. É indispensável a apresentação dos originais juntamente com as 
cópias dos documentos abaixo: 

 
I. Declaração de Imposto de Renda; 

II. Carteira de Trabalho; 
III. Três últimos contracheques ou holerites; 
IV. Guia de recolhimento do INSS, caso seja trabalhador informal, autônomo ou liberal; 
V. Extrato bancário dos últimos três meses; 

VI. Em caso de pensionista/aposentado apresentar comprovante; 
VII. A FDCL poderá solicitar outros documentos que julgar necessários para a comprovação das informações. 

 
A renda é calculada somando-se a renda bruta mensal dos componentes do grupo familiar e dividindo-se 

pelo total, pelo número de pessoas que formam o grupo. Se o resultado - renda per capita, for inferior ou igual a 
três salários mínimos e meio, o estudante poderá concorrer à bolsa parcial de 30% da FDCL. 

Entende-se como grupo familiar a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente 
ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham as despesas atendidas por aquela 
unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

6.1. O resultado com a lista dos selecionados será divulgado na Secretaria de Controle Acadêmico - SCA da 
FDCL. 

7. DA PERMANÊNCIA NO PROGRAMA 
 
7.1. Para manter a Bolsa FDCL o estudante deverá atender os seguintes requisitos: 

 
I. Obter média geral semestral de no mínimo 70% (setenta por cento) nas disciplinas; 

II. Não ter dependência; 
III. Estar em dia com as mensalidades; 
IV. Permanecer no turno da noite; 
V. Vincular-se a alguma atividade de extensão ou grupo de estudos da FDCL, enquanto receber a Bolsa. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A transferência, a desistência e o trancamento ensejarão a perda da Bolsa FDCL. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1. É de exclusiva responsabilidade do estudante a observância dos prazos estabelecidos neste edital. 
8.2. A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo estudante, apuradas 

posteriormente à matrícula, ensejará o encerramento da Bolsa FDCL. 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá cumulação de bolsas. 
8.4. Este Edital entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Conselheiro Lafaiete, 10 de junho de 2020. 

 

 
Prof. Cirley José Henriques 

Diretor-Geral da FDCL 


