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REGULAMENTO BOLSA PROUNI DO 1º SEMESTRE DE 2021 

 

OPET ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO TÉCNICO LTDA., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 75.118.406/0001-72, com sede na Avenida Presidente Getúlio 

Vargas, nº 892, Rebouças, Curitiba, Paraná, entidade mantenedora do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO OPET, vem publicar o presente REGULAMENTO BOLSA PROUNI 

– OPET DO 1º SEMESTRE DE 2021, que será regido pelas seguintes disposições:  

 

1.  DA INDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA  

1.1. O presente programa tem por objetivo: criar condições, requisitos e critérios 

para o fornecimento de bolsas de descontos de 50% (cinquenta por cento) e 100% 

(cem por cento) nas mensalidades escolares dos cursos de GRADUAÇÃO do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET para o 1º semestre de 2021, para ALUNOS 

“CALOUROS”, nos moldes, limites, termos e desde que atendidos os critérios e 

requisitos estabelecidos para tanto no presente Regulamento.  

 

2.  QUEM PODERÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA  

2.1. Poderão concorrer às bolsas de descontos que serão concedidas em razão do 

presente Regulamento, os alunos não vinculados ao CENTRO UNIVERSITÁRIO 

OPET que cumprirem os seguintes requisitos de forma cumulativa: 

I. Não possuir vínculo prévio com outra instituição de ensino superior para 

o curso no qual pleiteia o desconto;  

II. Ter concluído o ensino médio, anteriormente à realização da matrícula 

perante ao CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET; 

III. Preencher uma das condições a seguir: 

a. Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública; 

b. Ter cursado o ensino médio completo em instituição privada, na 

condição de bolsista integral da respectiva instituição; 

c. Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública 

e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista 

integral da respectiva instituição; 

d. Seja pessoa com deficiência; 

e. Seja professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do 

magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal 

permanente da instituição pública, conforme disposto no art. 3º do 

Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005. 

IV. Ter renda familiar bruta mensal per capita não excedente a 3 (três) 

salários mínimos, ressalvado o caso dos CANDIDATOS referidos no 

inciso V do art. 3º da Portaria Normativa MEC nº 1 de 2015, no caso 

especificado em seu respectivo parágrafo único; 

V. Preencher uma das seguintes condições: 
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a. Ser concluinte do ensino médio e não ter realizado o Exame 

Nacional do Ensino Médio no ano de 2020 e realizar o vestibular do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET, com a obtenção do 

aproveitamento mínimo necessário para ingresso na instituição (nota 

5,0); 

b. Ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio entre os anos de 

2010 a 2019, obtendo, no mínimo, 450 (quatrocentos e cinquenta) 

pontos na média das provas do Exame Nacional do Ensino Médio e 

nota maior do que 00 (zero) na redação;  

2.3. Fica vedada a participação na presente campanha de todos os estagiários, 

subcontratados, funcionários e terceirizados do CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET e 

seus parentes até o terceiro grau, nas linhas reta ou colateral.  

2.3.1. Também fica vedada a participação de CANDIDATOS que: 

I. Já sejam beneficiários de bolsas de estudos, observado o disposto no 

item 4.5. deste Regulamento; 

II. que sejam beneficiários de quaisquer percentuais de bolsas junto ao 

PROUNI e/ou quaisquer financiamentos estudantis (FIES, programas 

institucionais, etc.), devendo o beneficiário optar pelo que melhor lhe 

aprouver. 

  

3. DA INSCRIÇÃO 

 3.1.  O CANDIDATO que quiser concorrer ao recebimento de uma das bolsas de 

descontos ofertadas nos termos deste Regulamento deverá realizar a inscrição no site 

https://www.vestibularuniopet.com.br/, efetivando o cadastro com seus dados 

pessoais na opção PROUNI, até a data de 06 de março de 2021, às 23h59min; 

3.2.  O CANDIDATO receberá o contato do CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET, por 

e-mail ou telefone, a fim de confirmar a sua inscrição, bem como para indicar o e-mail 

ao qual deverá ser encaminhada a documentação comprobatória dos subitens 

constantes no item 2.1.  

3.2.1. Para fins do item 3.2, entende-se por documentação comprobatória os 

documentos arrolados no Anexo I deste Regulamento. 

3.2.2.  Para os candidatos previstos no item 2.1, V, ‘a’, deste regulamento, após a 

realização da inscrição junto ao site https://www.vestibularuniopet.com.br/, na 

oportunidade do contato por parte do CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET, será 

realizado o agendamento do vestibular, que impreterivelmente deverá ocorrer até a 

data de 10 de março de 2021. 

3.4.  A inscrição só terá validade quando do atendimento integral do previsto no item 

2.1, assim como quando do encaminhamento tempestivo da documentação 

referenciada no item 3.2 e, em sendo o caso, a realização do vestibular dentro do 

prazo assinalado no item 3.2.2, caso contrário será automaticamente cancelada. 

https://www.vestibularuniopet.com.br/
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3.5 A divulgação do resultado dos CANDIDATOS beneficiados com as bolsas 

previstas neste regulamento será realizada em edital, disponível no site do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO OPET (https://www.opet.com.br/uniopet), na data de 12 de março 

de 2021. 

 

4. DA MATRÍCULA 

4.1.  O CANDIDATO deverá efetuar a matrícula no curso de graduação até o prazo 

limite da matrícula (dia 19 de março de 2021), juntamente com a entrega dos 

documentos necessários para formalização da matrícula. Caso o CANDIDATO não 

efetive sua matrícula dentro do prazo previsto neste regulamento, perderá qualquer 

direito à bolsa. 

4.2. A concessão da bolsa de desconto prevista neste Regulamento dependerá, 

necessariamente, do cumprimento de todos os critérios institucionais previstos do 

Regimento Interno para a formalização da matrícula do aluno. Logo, ainda que o 

CANDIDATO faça jus ao recebimento da bolsa, o benefício NÃO será concedido caso 

NÃO cumpra os requisitos institucionais para formalização de matrícula, sobretudo no 

que tange à obediência aos prazos acadêmicos para efetivação da matrícula, 

celebração do Contrato de Prestação Serviços Educacionais e inexistência de 

qualquer débito do aluno perante o CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET.  

4.2.1. A concessão das bolsas de descontos também fica condicionada à existência 

de vagas no curso pretendido pelo CANDIDATO, bem como formação de turma.  

 

5. DAS BOLSAS  

5.1. As bolsas de descontos que serão outorgadas nos termos deste Regulamento 

compreendem o percentual de 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) de 

desconto nas mensalidades do curso de graduação de escolha do CANDIDATO. 

5.2. A quantidade máxima total de bolsas que poderá ser disponibilizada pelo 

CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET na execução deste Programa será de 91 (noventa 

e uma), sendo dividida, de forma não igualitária, entre os alunos enquadrados no item 

2.1, V, ‘a’ e item 2.1, V, ‘b’, deste regulamento, conforme distribuição prevista no 

Anexo II.   

5.3. O desconto abrangerá apenas mensalidades constantes dos contratos 

educacionais a serem firmados com os CANDIDATOS que preencherem os 

requisitos. Não haverá a concessão de descontos sobre os pagamentos de 

remunerações de serviços extraordinários e taxas administrativas, tais como as 

referentes à emissão de diplomas, certificados de conclusão de cursos, documentos 

e declarações solicitadas na Central de Atendimento ao Aluno da IES, segunda 

chamada de provas etc.  

5.4. Será aplicando o desconto nas mensalidades que vencerem após a concessão 

da bolsa. Eventuais mensalidades já vencidas, pagas ou ainda inadimplidas, não terão 
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reembolso ou indenização e deverão ser pagas pelo aluno para que tenha direito à 

bolsa.  

5.4. As bolsas de estudos são individuais e intransferíveis, não podendo ser 

convertidas em bens ou dinheiro, nem poderão ser trocadas, cedidas ou transferidas, 

em nenhuma hipótese e sob nenhum argumento ou fundamento. O CANDIDATO 

perderá o benefício da bolsa caso interrompa ou suspenda seu vínculo com o curso 

(trancamento, cancelamento, transferência, etc.). 

5.5. A bolsa do concurso não poderá ser cumulada com outros descontos 

praticados pela IES. 

 

6. DA DINÂMICA DO CONCURSO  

6.1. Somente concorrerão às bolsas os CANDIDATOS inscritos conforme 

condições deste Regulamento. 

6.2 . A classificação dos CANDIDATOS que serão contemplados com as bolsas, 

observado o quantitativo previsto no item 5.2, observará, respectivamente, a seguinte 

ordem de preferência: 

I. Entre os CANDIDATOS do grupo previsto no item 2.1, V, ‘a’, será 

adotado como critério de classificação a nota do Vestibular aplicado pelo 

CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET; 

II. Entre os CANDIDATOS do grupo previsto no item 2.1, V, ‘b’, será 

adotado como critério de classificação a nota do próprio Exame Nacional 

do Ensino Médio; 

6.2.1. Como critério de desempate, dentro de seus respectivos grupos (item 6.2, I e 

II), será assegurada prioridade àquele que apresentar a menor renda familiar bruta 

mensal per capita. Na hipótese de subsistir empate entre os CANDIDATOS, 

considerar-se-á como vencedor aquele que anteriormente apresentou a integralidade 

da documentação prevista no item 3.2.2.  

6.3.  O CANDIDATO fica ciente e expressa manifesta concordância que para 

fazer jus ao desconto previsto neste edital necessariamente precisa ter 

realizado o Exame Nacional do Ensino Médio do primeiro semestre de 2021, 

obtendo nota igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos, assim 

como, não poderá obter nota 00 (zero) na redação. 

6.3.1. O CANDIDATO, desde logo, consente que, em sendo verificada a possibilidade 

de enquadrá-lo em uma das vagas do Programa Universidade para Todos (PROUNI) 

para o 2º semestre de 2021, o CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET, manterá os 

descontos institucionais para o 1º semestre de 2021, sendo que, a partir do 2º 

semestre de 2021, o CANDIDATO somente terá direito ao benefício do  Programa 

Universidade para Todos (PROUNI). 

6.3.2. Não sendo atingida a pontuação necessária, ou em sendo constatado o não 

preenchimento de qualquer dos requisitos previstos neste edital, o CANDIDATO 

perderá automaticamente o direito ao desconto no valor das mensalidades. 
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7. DOS DIREITO AUTORAIS 

7.1. O CANDIDATO, ao aceitar a bolsa ofertada, automaticamente cede 

gratuitamente todo e qualquer direito inerente à captação, gravação, assim como 

autoriza a utilização de imagem e voz por parte do CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET 

, o qual poderá veiculá-lo, sem qualquer limitação de prazo, em todo e qualquer tipo 

de mídia e da forma que lhe for mais conveniente, sem necessidade de prévia 

notificação ou autorização, e sem qualquer contrapartida ou pagamento de valor. 

Ainda, renúncia de forma irrevogável e irretratável aos direitos de autor elencados nos 

artigos 22 e seguintes da Lei Federal nº 9.610/98, especialmente no que se refere à 

necessidade de autorização estipulada no artigo 29 do referido texto legal. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A participação no presente programa será interpretada como aceitação total e 

irrestrita, pelo CANDIDATO, a todos os termos, critérios, requisitos e condições 

estabelecidos neste Regulamento. 

8.2. As decisões da Reitoria da CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET são 

irrecorríveis. 

8.3. O CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET reserva-se ao direito de não formar 

turmas que não atinjam número mínimo de alunos, conforme Edital do Processo 

Seletivo 2021 e demais disposições de cada curso. Caso o CANDIDATO contemplado 

escolha um curso que não forme turma pela razão acima descrita ou por outra 

qualquer, a exclusivo critério do CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET , poderá esta 

ofertar ao aluno o direito de optar por outro curso eventualmente disponível. 

8.4. Caso não seja formada turma no curso escolhido pelo CANDIDATO aprovado 

na unidade de sua escolha original, ele não será automaticamente remanejado para 

outra Unidade, ficando a concessão de bolsa de estudos condicionada à 

disponibilidade na Unidade destino e aos critérios estabelecidos no item 7.3. deste 

Regulamento.  

8.5. No caso de fraude comprovada o CANDIDATO será excluído automaticamente 

do programa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

8.6. A Reitoria do CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET, órgão competente para dirimir 

eventuais dúvidas de interpretação ou omissão do presente Regulamento, reserva-se 

no direito de efetuar modificações sem prévio aviso, ou consentimento, caso verifique 

a necessidade de adequar o presente Regulamento a situações não previstas. 

8.7. O CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET se reserva ao direito de, a qualquer 

momento, por decisão soberana de sua Direção, promover o cancelamento, 

suspensão e/ou antecipar o encerramento do concurso objeto deste regulamento, o 

que será comunicado por meio de disponibilizado no site oficial da instituição 

(https://www.opet.com.br/uniopet), bem como pelo e-mail do CANDIDATO cadastrado 

junto ao CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET. A disponibilização da decisão no referido 
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canal implicará em sua publicização, para todos os efeitos, cabendo ao candidato 

acompanhar o referido canal de comunicação periodicamente, a fim de se certificar 

das decisões proferidas pela organização do concurso.  

8.8. O presente Regulamento encontra-se registrado no Cartório de Títulos e 

Documentos de Curitiba como forma de garantir publicidade e autenticidade de seu 

conteúdo. 

8.9. Fica eleito o foro da comarca de Curitiba/PR para dirimir questões oriundas 

deste Regulamento. 

 

Curitiba, 10 de fevereiro de 2021 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET - UNIOPET 

Reitoria 

Adriana Verissimo Karam Koleski 

CPF.: 786.345.559-68 
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ANEXO I 

 

Documentação original e fotocopias que deve ser apresentada pelo candidato e 

membros do grupo familiar. 

Seguintes comprovantes de identificação do candidato Obrigatório. 

 Carteira de Identidade (RG); 

 CPF;  

 Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão Curso; (2 cópias)  

 Certidão de Nascimento ou Casamento;  

 Título de Eleitor;  

 Carteira de Reservista;  

 Contas de água, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel);  

 Carteira de trabalho 

 Três últimos contracheques, no caso de renda fixa; 

 Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão e Hora extra; 

Comprovante de rendimentos do candidato e dos integrantes de seu grupo 

familiar Obrigatório: 

 Carteira de Identidade (RG);     

 CPF; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento;  

 Título de Eleitor;  

No caso de Assalariados:  

 Três últimos contracheques, no caso de renda fixa; 

 Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão e Hora extra; 

 Declaração de IRPF; 

 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 Carteira de Trabalho; 

No caso de Aposentados e Pensionistas: 

 Três últimos comprovantes de recebimento de aposentadoria ou pensão, pelo menos. 

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos; 

 Declaração de IRPF; 

 Extrato de pagamento dos últimos três meses emitido pela Internet no endereço 

eletrônico http://www.mpas.gov.br. 

No caso de Autônomos: 

 Declaração de IRPF; 

 Guias de recolhimento ao INSS dos três últimos meses, compatíveis com a renda 

declarada, 

 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

           No caso de Sócios e Dirigentes de Empresas: 

 Três últimos contracheques de remuneração mensal; 

http://www.mpas.gov.br/
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 Declaração de IRPF; Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ; 

 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das 

pessoas jurídicas vinculadas. 

 

IMPORTANTE 

 Ao entregar a documentação, você deverá apresentar as fotocópias legíveis, 

separadas na ordem citada acima. 

- Informamos que a Instituição não fará cópia dos documentos originais. 

- A Coordenação do ProUni poderá solicitar quaisquer outros documentos que julgar 

necessários em caso de dúvidas. Não serão aceitos processos com documentação 

incompleta. 
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ANEXO II 

 

 

ENEM 2010 a 

2020

ENEM 2010 a 

2019
ENEM 2020

PROUNI OPET 

100%

PROUNI OPET 

50%

PROUNI OPET 

50%

Bacharelado Biomedicina - Manhã Rebouças Presencial - 1 1

Bacharelado Biomedicina - Noite Rebouças Presencial - - 1

Bacharelado Fisioterapia - Manhã Rebouças Presencial - - 1

Bacharelado Fisioterapia - Noite Rebouças Presencial - 1 1

Bacharelado Nutrição - Noite Rebouças Presencial - 1 1

Bacharelado Psicologia - Manhã Rebouças Presencial - - 1

Bacharelado Psicologia - Noite Rebouças Presencial - - 1

Bacharelado Medicina Veterinária - Manhã Rebouças Presencial - - 1

Bacharelado Medicina Veterinária - Noite Rebouças Presencial - - 1

Bacharelado em Administração - Noite Rebouças Presencial - 1 1

Bacharelado em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda-noite Rebouças Presencial - 1 1

Tecnologia em Gastronomia - Noite Rebouças Presencial - 1 1

Tecnologia em Marketing- Noite Rebouças Presencial - 1 1

Bacharelado Arquitetura e Urbanismo - Manhã Rebouças Presencial - 1 1

Bacharelado Arquitetura e Urbanismo - Noite Rebouças Presencial - 1 1

Bacharelado em Engenharia de Produção- Noite Rebouças Presencial - - 1

Bacharelado em Engenharia Mecânica-Noite Rebouças Presencial - - 1

Bacharelado em Engenharia Civil - Noite Rebouças Presencial - - 1

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Noite Rebouças Presencial - 1 2

Bacharelado em Ed. Física Centro / Rebouças EAD - 1 1

Licenciatura em letras Centro / Rebouças EAD 1 - 1

Tecn. em Análise e Desenv. de Sistemas Centro / Rebouças EAD - 1 1

Tecnologia em Gastronomia Centro / Rebouças EAD - 1 1

Tecn. em Gestão Comercial Centro / Rebouças EAD 1 - 1

Tecn. em Gestão de Rec. Humanos Centro / Rebouças EAD - - 1

Tecn. em Gestão Financeira Centro / Rebouças EAD 1 - 1

Tecnologia em Estética e Cosmética Centro / Rebouças EAD - 1 1

Tecnologia em Proc. Gerenciais Centro / Rebouças EAD 1 - 1

Tecn. em Gestão Comercial  Centro Civico EAD 1 - 1

Tecn. em Gestão Financeira  Centro Civico EAD 1 - 1

Bacharelado em Administração São José Dos Pinhais - Afonso Pena EAD - - 1

Bacharelado em Ciências Contábeis São José Dos Pinhais - Afonso Pena EAD - 1 1

Licenciatura em Pedagogia São José Dos Pinhais - Afonso Pena EAD - - 1

Tecn. em Gestão Financeira São José Dos Pinhais - Afonso Pena EAD - - 1

Tecn. em Marketing São José Dos Pinhais - Afonso Pena EAD - - 1

Tecnologia em Proc. Gerenciais São José Dos Pinhais - Afonso Pena EAD - 1 1

Bacharelado em Administração Curitiba - Terminal Boqueirão EAD - 1 2

Licenciatura em Pedagogia Curitiba - Terminal Boqueirão EAD 1 1 1

Tecn. em Gestão Comercial Curitiba - Terminal Boqueirão EAD - - 1

Tecn. em Gestão Financeira Curitiba - Terminal Boqueirão EAD 1 1 1

Tecn. em Logística Curitiba - Terminal Boqueirão EAD - - 1

Tecn. em Marketing Curitiba - Terminal Boqueirão EAD 1 - 1

Tecn. em Logística Colombo EAD - - 1

Tecn. em Marketing Colombo EAD - 1 1

Bacharelado em Administração Pinhais EAD 1 - 1

Bacharelado em Ciências Contábeis Pinhais EAD - 1 1

Licenciatura em Pedagogia Pinhais EAD 1 1 1

Tecn. em Gestão Financeira Pinhais EAD 1 - 1

Tecn. em Marketing Pinhais EAD 1 - 1

Bacharelado em Ciências Contábeis  Almirante Tamandaré EAD - 1 1

Licenciatura em Pedagogia  Almirante Tamandaré EAD 1 1 1

CURSOS CAMPUS MODALIDADE


