


Perguntas e respostas para informações de Bolsa 
CEBAS na divulgação do vestibular.



O que é o CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social?

É um certificado concedido pelo Governo Federal, por intermédio dos Ministérios da Educação, do 
Desenvolvimento Social e Agrário e da Saúde, às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social que prestem serviços nas áreas de 
educação, assistência social ou saúde.

Qual beneficio do CEBAS para o aluno?

Bolsa de estudos de 50 ou 100 por cento até o final do curso e enquanto atender todos os critérios para 
inclusão e manutenção da bolsa, (incluso matrícula).



Quais os critérios socioeconômicos para o aluno ter direito a bolsa CEBAS?

• BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL – 100%
Critério: Renda Familiar mensal per capita não superior a um salário mínimo e meio. ( R$ 1.567,50 por 

pessoa);

• Não ter diploma de curso superior.

• Enviar todos os documentos obrigatórios para concessão da bolsa e documentos extras caso solicitado;

• Assinar o termo de concessão de bolsas semestralmente;



Quais documentos preciso apresentar para solicitar a bolsa CEBAS?

• Cópia do RG e do CPF do requerente e de todas as pessoas do seu grupo familiar;

• Comprovante de renda do requerente e todas as pessoas do grupo familiar – contracheque ou 
declaração de firma empregadora. Para desempregados pode ser utilizado a copia do contrato do ultimo 
emprego na carteira de trabalho ou comprovante de solicitação de seguro desemprego;

• Comprovante de residência - água, luz ou telefone (em nome do requerente ou de alguém do seu grupo 
familiar;

• Cópia completa da Declaração do imposto de renda do requerente e das pessoas do grupo familiar. 
(Quando houver).



De que forma o aluno pode pleitear a analise para concessão da bolsa CEBAS?

O aluno deverá solicitar a análise de bolsa no momento da inscrição do vestibular. Haverá um link que será 
direcionado para o preenchimento da inscrição de bolsa CEBAS e o anexo dos documentos obrigatórios.

Qual o prazo de resposta da Faculdade Unimed para o aluno requerente da bolsa?

O prazo de resposta será de 3 dias úteis após aprovação no vestibular.

Como será feita a comunicação do resultado da bolsa CEBAS para o aluno?

O resultado será divulgado pelo e-mail cadastrado pelo aluno no momento da inscrição e por mensagem via 
Whatsapp.



Em qual local o aluno pode ter as informações do processo seletivo de bolsa CEBAS?

Todas as informações constam no edital que estará disponível no site da Faculdade Unimed, ou pelo e-mail 
setordebolsas@faculdadeunimed.edu.br




