
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      EDITAL Nº 132/2019 

 

 

 

BOLSAS DE ESTUDO ARTIGO 171/CE – FUNDO DE APOIO À MANUTENÇÃO 

E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – FUMDES – 2019/2 

 

 

Carlos Eduardo de Liz, Diretor Executivo da Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense 

– UNIPLAC, no uso de suas atribuições, estabelece critérios para a complementação da Bolsa do 

Artigo 171 - FUMDES para o 2º semestre de 2019, concedidas nos termos da Lei Complementar 

n. 407/08, da Lei Complementar n. 583/12, do Decreto n. 2.450/09 e do Decreto n. 2.672/09, que 

regulamentam o Art. 171/CE da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

 

 

Capítulo 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 1º. Poderão participar do presente Edital, os acadêmicos com a situação de 

indeferido/documentação incompleta e não entregou a documentação dentro do prazo 

estipulado, conforme Edital nº 095/2019. 

 

Capítulo 2 

DO PERÍODO 

 

Artigo 2º. Os acadêmicos interessados deverão encaminhar e protocolar através de solicitação 



  

 
 

simples (portal do acadêmico) juntamente com os documentos faltantes/necessários entre os dias 10 

a 16 de setembro de 2019, podendo ser prorrogado a critério da Universidade. 

 

Capítulo 3 

DO PERÍODO DA CONCESSÃO DAS BOLSAS 

 

Artigo 3º. Os recursos destinados para a Bolsa do Artigo 171/CE são provenientes dos recursos do 

Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior – FUMDES – 

previstos em Lei Orçamentária Anual – LOA. É um benefício concedido pela Constituição Estadual  

aos acadêmicos economicamente carentes, regularmente matriculados no 2º semestre letivo de 2019 

em um dos cursos de graduação da Instituição e, que se inscreverem e comprovarem as condições 

exigidas no presente Edital. 

 

Artigo 4º. O valor da bolsa corresponderá no máximo ao valor da mensalidade do curso do 

acadêmico selecionado ou o correspondente a dois salários mínimos vigente no mês de dezembro 

do ano anterior (R$ 1.908,00 – um mil, novecentos e oito reais), acaso o valor da mensalidade seja 

superior a este.  

 

Parágrafo único: O valor do benefício concedido ao acadêmico não incidirá sobre turmas 

especiais, disciplinas isoladas, avaliação de proficiência e complementação de cursos. 

 

Capítulo 4 

DO RESULTADO 

 

Artigo 5º. O resultado dos recursos, bem como a divulgação dos beneficiados com a Bolsa do 

Artigo 170/CE, será divulgado no dia 18 de setembro de 2019 podendo ser prorrogado a critério da 

Universidade, afixado em murais, na internet www.uniplaclages.edu.br e outros veículos de 

comunicação que a lei exigir. 

 

 

 



  

 
 

Capítulo 5 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 6º. As demais cláusulas do Edital nº 095/2019 permanecem inalteradas. 

 

 

Lages, 10 de setembro de 2019. 

 

 

Carlos Eduardo de Liz 

Diretor Executivo 

Fundação Uniplac 

 

 


