Edital de Processo Seletivo de Bolsa de Estudo Pro.BA 2022
2º Semestre 2022
CURSOS DE GRADUAÇÃO BACHARELADO E TECNOLÓGICO (PRESENCIAL EAD E
PHYGITAL).

O Prof. Dr. Paulo Antônio Gomes Cardim, Reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, em conformidade
com o que estabelece os dispositivos legais vigentes, com destaque à Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, que
dispõe sobre o CEBAS, Decreto 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei 12.101 de 2009, Lei 12.868, de
15 de outubro de 2013, que altera a Lei 12.101 de 2009 e Instrução Normativa nº 2, de 24 de outubro de 2013. Portaria
15 de 11 de agosto de 2017, que estabelece procedimentos para se firmar o Termo de Ajuste de Gratuidade, critérios
e normas para a concessão de Bolsa de Estudo Filantrópica para o ano de 2022, no Segundo Semestre para os Cursos
de Graduação (Tecnológica e Bacharelado, Presencial e EAD). Far-se-á nos termos e na forma do estabelecido no
presente Edital, obedecidas as normas estatutárias e regimentais deste Centro Universitário e a Legislação Educacional
aplicável à matéria, conforme o que segue neste documento.

São Paulo, 02 de Maio de 2022.

Prof. Paulo Antonio Gomes Cardim
Reitor
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1. DA FINALIDADE

O Programa de Concessão de Bolsa de Estudo Filantrópica, instituído pelo Centro Universitário Belas Artes de São
Paulo, faz parte das atividades de assistência social da instituição, que tem por objetivo beneficiar estudantes que
preencham os requisitos constantes neste Edital. Tem como meta promover a inclusão de estudantes em situação
de vulnerabilidade social e/ou pobreza no Centro Universitário Belas Artes.

2. DAS BOLSAS DE ESTUDO FILANTRÓPICAS DISPONIBILIZADAS E VIGÊNCIA
2.1. Serão concedidas bolsas de estudo, ora denominadas Pro.BA, que terão validade para o Segundo Semestre
de 2022 para os cursos de Graduação Bacharelado e Tecnológicos nas modalidades presencial e EAD/Phygital,
sendo a bolsa aplicada nas parcelas de Julho a Dezembro de 2022. O percentual da bolsa será de 100% (bolsa
integral) e de 50% (bolsa parcial), de acordo com a legislação vigente.
Importante: Os candidatos que foram indeferidos no processo de bolsas Pro.BA em 2022.1, deverão fazer uma nova
inscrição para o processo seletivo de bolsas, conforme cronograma deste Edital.
A aprovação para respectiva Bolsa só terá validade, se o candidato for regularmente aprovado em uma das
modalidades do Vestibular aplicados na IES no caso de alunos ingressantes em 2022.2

PRIMEIRO PASSO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE BOLSAS PRO.BA

3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA O PRO.BA 2022.2:
3.1. Inscrição no Processo Seletivo do Vestibular (ENEM ou Agendado – Redação Online):
Nesta fase, todos os candidatos que não possuem Matrícula nos cursos de Graduação do Centro Universitário
Belas Artes deverão fazer a inscrição em um dos Processos Seletivos do Vestibular da Belas Artes (ENEM ou
Vestibular Agendado) no ato da inscrição ao Processo Seletivo de Bolsas Pro.BA. O Login e Senha para a inscrição
no Processo Seletivo de Bolsas Pro.BA serão os mesmos utilizados na inscrição do processo Seletivo do Vestibular
(Ou seja, o candidato deverá se inscrever no Vestibular e no Processo Seletivo PRO.BA, mesmo que a prova seja
feita depois).
3.2. Aos alunos que não fizeram o ENEM ou não tenham média aritmética superior ou igual a 450 pontos no
ENEM, conforme orientação neste Edital, deverão se inscrever na modalidade do Processo Seletivo
Agendado, de acordo com o calendário disponível no site da Belas Artes.
3.3. Serão isentos do pagamento da taxa de vestibular (ENEM ou Agendado), os candidatos à bolsa Pro.BA,
cabendo ao candidato no ato de vossa inscrição acessar aos links de vestibular oriundos ao PROBA, “Os
candidatos que efetivarem o pagamento da taxa de inscrição do vestibular não serão reembolsados”.
3.4. Os candidatos que concorreram a um curso/turno em 2022.1 não ofertado em 2022.2, deverão fazer uma
nova opção de curso/turno ao realizarem a inscrição no processo seletivo do vestibular e na inscrição do
processo seletivo da bolsa Pro.BA. Os alunos deverão informar o novo curso/turno na ficha socioeconômica,
igualmente ao Processo Seletivo do Vestibular.
3.5. Os candidatos poderão optar por participar do processo seletivo do vestibular via nota do ENEM, onde
deverão obter a nota mínima exigida neste Edital no ENEM, cujo requisito é obrigatório (caso o candidato
escolha essa modalidade). Para efetivação da matrícula e da concorrência para bolsa de estudos Pro.BA, é
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necessário atingir a média mínima das áreas de 450 pontos. Todas as notas precisam ser somadas, INCLUSIVE
a de redação, e divididas pelo número das áreas avaliadas no ENEM*.
3.6. Os candidatos que forem alunos (as) matriculados (as) da Belas Artes não deverão realizar inscrição no
Processo Seletivo do Vestibular. Neste caso, basta escolher a opção “Sou Aluno” no ato da inscrição para o
processo seletivo de bolsas Pro.BA e entrar com o seu registro da matrícula (login e senha).
(*) Exemplo:
4. ÁREAS
CIENCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
CIENCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
REDAÇÃO

5. NOTAS
689
517
630
420
560

Soma das Notas/número de disciplinas = média das disciplinas
2.816/5 = 563

SEGUNDO PASSO
3.7 Todos os candidatos (alunos e novos candidatos), deverão inserir suas informações juntamente com as de
seu grupo familiar na ficha socioeconômica para concorrer a Bolsa ProBA, via site da Belas Artes, pelo link:
https://novo.belasartes.br/bolsas/ com o mesmo login e senha utilizados na inscrição do vestibular (para
calouros) e com o RA e senha (para alunos matriculados).

3.8. A inscrição deverá ser realizada por completo, com a inclusão dos dados do candidato e de todos os
integrantes do grupo familiar. Os candidatos (as) deverão gerar a ficha de análise socioeconômica ao término
da inscrição, e assinar com o seu representante legal, caso seja menor de 18 anos. A inscrição tanto no
vestibular quanto na ficha socioeconômica para Bolsa PROBA deverá ser igual, respeitando o mesmo
curso/turno para ambos, o candidato irá concorrer somente pela mesma opção de curso/ turno escolhido no
ato de vossa inscrição em nosso vestibular e o referido curso/turno precisa ser imputado na inscrição PROBA.

3.9. A ficha de análise socioeconômica, devidamente assinada deverá ser entregue juntamente com as demais
documentações na data e hora agendada.
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TERCEIRO PASSO

4. PROCESSO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS CONTEMPLADOS COM A BOLSA PRO.BA EM 2022.2
4.1. No dia 25/07/2022, a partir das 20 horas, será disponibilizada no site https://novo.belasartes.br/bolsas a
lista de candidatos contemplados com a Bolsa Pro.BA 2022.2. Os aprovados receberão uma mensagem, via
e-mail cadastrado no ato da inscrição, com as orientações devidas para a realização da matrícula.
4.2. Nesta etapa, não serão feitos atendimentos para os não-contemplados, por nenhum dos canais de
comunicação da instituição.
4.3. A Central de Relacionamento e outros departamentos não poderão fornecer nenhuma informação àqueles
cujos nomes não estiverem na lista.
4.4. A data para a matrícula será nos dias 26/07/2022 à 05/08/2022.
Importante: Caso seu nome não esteja na lista de contemplados, pedimos que aguarde a divulgação da Lista de
Espera, conforme cronograma deste mesmo Edital.

ÚLTIMO PASSO DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO DE BOLSA PRO.BA

5. PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE BOLSAS PRO.BA 2022.2
5.1 Neste Segundo Semestre de 2022.2, os alunos matriculados até 2022.1 e nos anos anteriores, que foram
contemplados com bolsa e obtiveram o Desempenho Acadêmico em 2022.1 superior ou igual a 75% das
disciplinas cursadas no último semestre, deverão apresentar as documentações, conforme o cronograma deste
mesmo Edital e receberão todas as informações via e-mail.
5.2 Os alunos que estavam com o status de matrícula trancados, devem solicitar a reabertura de Matrícula e
reconsideração da Bolsa de estudo ProBa, deverão apresentar toda a documentação para a efetivação da
renovação da bolsa de estudos em 2022.2, conforme consta neste mesmo Edital. Já os alunos que foram
contemplados com bolsa Pro.BA em 2022.2, só assinarão o Termo de Concessão da Bolsa Pro.BA neste momento
e serão convocados via e-mail.
5.3 Os alunos devem fazer a atualização do e-mail, caso seja necessário, pelo seguinte caminho: Portal Acadêmico
>> Dados Pessoais >> E-mail >> Solicitar Alteração >> atualizar ou na Central de Relacionamento do Centro
Universitário Belas Artes de São Paulo. (Através do relacionamento@belasartes.br)
5.4 Os alunos bolsistas Pro.BA deverão ficar atentos a sua condição de bolsista no quesito desempenho acadêmico.
A renovação da bolsa de estudos está vinculada ao aproveitamento acadêmico de no mínimo 75%, dentro do
semestre cursado. Esta aferição será realizada em todos os semestres do curso.
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Veja alguns exemplos dos cálculos que deverão ser realizados, caso o aluno tenha sido reprovado em alguma disciplina:
Nº de disciplinas do último
período letivo

Nº de disciplinas em que deverá
haver aprovação

1

1

2

2

3

3

4

3

5

4

6

5

7

6

8

6

9

7

10

8

5.5 A Comissão de Bolsas Pro.BA, juntamente com os professores responsáveis pelas disciplinas em que houver
reprovação, poderá analisar as justificativas apresentadas pelo estudante para o rendimento acadêmico
insuficiente e autorizar, por duas vezes, a continuidade da bolsa. O aluno bolsista terá direito à solicitação de
reconsideração da bolsa de estudos, somente duas vezes durante todo o curso. Caso o aluno alcance o
desempenho mínimo de 75% no semestre cursado, mesmo tendo adquirido “DPs”, estas disciplinas serão
contempladas com a bolsa Pro.BA (100%) ou Pro.BA Parcial (50%).

6. PÚBLICO-ALVO
6.1 Alunos já matriculados e/ou estudantes que tenham interesse em cursar o Ensino Superior (Graduação
Bacharelado e BAtec e EAD) no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, que se encaixem nos requisitos
constantes neste Edital.

7. CRITÉRIOS - SELEÇÃO POR RENDA PER CAPTA
7.1 As bolsas ofertadas serão de 100%, onde a renda familiar per capita não exceda o valor de 1 ½ (um e meio)
salário-mínimo. E de 50%, onde a renda familiar per capita não exceda o valor de 3 (três) salários-mínimos,
conforme legislação vigente. Todas as normas deste processo estarão contempladas neste Edital. Caso reste
alguma dúvida, o contato poderá ser feito pelo e-mail: proba@belasartes.br que no momento de Processo
Seletivo de Bolsas tem prazo de 72 Horas para resposta em dias úteis no horário comercial.
7.2 Dos candidatos inscritos, será realizada a avaliação socioeconômica pela Comissão Interna de Bolsas Pro.BA,
constituída por Assistente Social, representantes da Administração, da Contabilidade, da Diretoria Financeira e
do Setor Acadêmico.
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7.3 Serão classificados os candidatos a partir do perfil socioeconômico separados em grupos de acordo com o
curso/turno escolhido no ato da inscrição, de acordo com a Lei 12.101 e alteração Lei 12.86 e Portaria Normativa
15 de 11/08/2017, respeitados os seguintes critérios:
a. O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo irá divulgar a lista dos contemplados, de acordo com as
vagas oferecidas conforme curso/turno divulgado via Edital do Processo Seletivo de 2022.2.
b. As bolsas ofertadas serão de 100%, onde a renda familiar per capita não exceda o valor de 1 ½ (um e meio)
salário-mínimo e de 50%, onde a renda familiar per capita não exceda o valor de 3 (três) salários-mínimos,
conforme legislação vigente.
c. Todas as normas deste processo estarão contempladas neste Edital. Caso haja dúvidas, o contato poderá
ser feito mediante envio de e-mail para: proba@belasartes.br. Os alunos que tenham concorrido a um
curso/turno em 2022.1 não ofertado em 2022.2, deverão fazer uma nova opção de curso/turno quando
fizerem a inscrição no processo seletivo do vestibular e na inscrição do processo seletivo da bolsa Pro.BA.
Os alunos deverão informar o novo curso/turno na ficha socioeconômica;
d. Os alunos poderão optar por participar do processo seletivo do vestibular via nota do ENEM.
e. Obter a nota mínima exigida neste Edital no Enem ou no processo seletivo 2022.2 é requisito obrigatório,
caso o candidato não alcance o desempenho em nota Enem ou nota Vestibular a concessão de Bolsa será
indeferida pelo Departamento PROBA;
f.

Para a efetivação da matrícula e concessão da bolsa de estudos Pro.BA: a média mínima das áreas, obtida
no ENEM, é de 450 pontos (somar todas as notas, inclusive a nota da redação, e dividir pelo número das
áreas) e no caso de Vestibular Agendado (Redação) média mínima deve ser de 5,0 pontos para aprovação.

g. Todas as normas deste processo estarão contempladas neste Edital. Caso seja necessário retirar dúvidas
adicionais, no Serviço Social, favor entrar em contato mediante envio de e-mail para: proba@belasartes.br
ou comparecer até a unidade da Belas Artes no departamento PROBA.
h. Os alunos calouros deverão realizar o processo seletivo do vestibular 2022.2. Os alunos que não fizeram o
Enem, conforme orientação neste Edital, deverão se inscrever na Modalidade Agendada, conforme
calendário. Não será cobrada a taxa no processo seletivo para quem for participar do Processo de Bolsas
Pro.BA: Após as inscrições no Processo de bolsas Pro.BA 2022.2, os candidatos inscritos terão a isenção da
taxa do vestibular.

Vestibular Belas Artes

Unidade

Segmento Modalidade

Link

Vestibular Agendado
Online Phygital 2022/2 ProBA

São Paulo

Phygital

Redação
Online

http://candidato.belasartes.br/login/528

Vestibular Agendado
Online EAD 2022/2 ProBA

São Paulo

EAD

Redação
Online

http://candidato.belasartes.br/login/529

Vestibular Agendado
Online 2022/2 - ProBA

São Paulo

Graduação

Redação
Online

http://candidato.belasartes.br/login/525

ENEM 2022/2 - ProBA

São Paulo

Graduação Nota ENEM http://candidato.belasartes.br/login/524
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ENEM EAD 2022/2 ProBA

São Paulo

EAD

Nota ENEM http://candidato.belasartes.br/login/526

ENEM Phygital 2022/2 ProBA

São Paulo

Phygital

Nota ENEM http://candidato.belasartes.br/login/532

ENEM 2022/2 Sorocaba - ProBA

Sorocaba

Graduação Nota ENEM http://candidato.belasartes.br/login/530

ENEM Phygital 2022/2 Sorocaba/ Votorantim ProBA

Sorocaba

Phygital

Nota ENEM http://candidato.belasartes.br/login/531

ENEM EAD 2022/2 Sorocaba - ProBA

Sorocaba

EAD

Nota ENEM http://candidato.belasartes.br/login/527

Vestibular Agendado
Online 2022/2 Sorocaba/ Votorantim
ProBA

Sorocaba

Graduação

Redação
Online

http://candidato.belasartes.br/login/533

Vestibular Agendado
Online EAD 2022/2 Sorocaba/ Votorantim ProBA

Sorocaba

EAD

Redação
Online

http://candidato.belasartes.br/login/534

Vestibular Agendado
Online Phygital 2022/2 Sorocaba/ Votorantim ProBA

Sorocaba

Phygital

Redação
Online

http://candidato.belasartes.br/login/535

Informações Importantes:
i.

O processo será cancelado caso os documentos exigidos neste edital não sejam entregues no ato da
inscrição, via agendamento, ou se forem entregues fora do prazo estipulado neste comunicado (período
de inscrição Pro.BA);

j.

Os processos com documentos ilegíveis ou faltantes não serão aceitos, e os mesmos serão cancelados
por falta de documentações;

k. Os documentos a serem entregues, deverão seguir a norma deste Edital vigente;
l.

A definição de bolsa de estudo tem base na Lei N. º 12.101 de 27 de novembro 2009 (art. 14, § 1º e § 2º),
lei 12.868 e Portaria Normativa Nº 15 de 11/08/2017, que determina sua concessão integral ao aluno cuja
renda familiar per capita não exceda o valor de 1 ½ (um e meio) salário-mínimo, para bolsa 100%, e de
três salários-mínimos para bolsa parcial, de 50%, sendo que o patrimônio declarado deve ser compatível
com esse rendimento. No caso de a oferta ser menor que a procura, estas bolsas serão destinadas de
acordo com as menores rendas per capitas, de acordo com o número de vagas nos cursos e turnos,
conforme Item XVI deste Edital. Após a confirmação de inscrição no processo seletivo de bolsa Pro.BA, o
aluno
deverá
agendar
a
entrega
das
documentações
através
do
link:
https://inscricoes01.belasartes.br/RequerimentoOnline/Solicitacao/Agendamento, conforme consta
em um dos passos deste mesmo Edital. Caso o candidato não entregue todas as documentações
conforme a orientação ocasionará no indeferimento do processo do candidato, que será excluído do
processo seletivo de bolsa Pro.BA 2022.2.
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Em segunda instância, os estudantes contemplados com Bolsa de Estudo Pro.BA nos semestres anteriores ao
ano de 2022. e que preencherem os requisitos constantes na legislação vigente (Tempo de Bolsa, Desempenho
Acadêmico e Renda Per Capita) terão a sua condição de bolsista assegurada para o Segundo Semestre de 2022.

8. DO GRUPO FAMILIAR E DA RENDA
Conforme consta na Portaria Normativa Nr. 15 de 11 de agosto de 2017:
8.1 Grupo Familiar: 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 suas despesas
atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio.

§ 1º A renda familiar bruta mensal per-capita será apurada de acordo com o seguinte procedimento:
I - Calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros do grupo familiar a que pertence o
estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses anteriores ao comparecimento do estudante para
aferição das informações pela instituição;
II - Calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do disposto no inciso I;
III - divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II pelo número de membros do grupo familiar
do estudante.
§ 2º No cálculo referido no inciso I do parágrafo anterior serão computados os rendimentos de qualquer natureza
percebidos pelos membros do grupo familiar, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de
locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis.
§ 3º Estão excluídos do cálculo de que tratam os parágrafos anteriores:
I - Os valores percebidos a título de:
a) auxílios para alimentação e transporte;
b) diárias e reembolsos de despesas;
c) adiantamentos e antecipações;
d) estornos e compensações referentes a períodos anteriores;
e) indenizações decorrentes de contratos de seguros; e
f) indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial.
II - Os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas:
a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; (Peti)
b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
c) Programa Auxílio Brasil e os programas remanescentes nele unificados;
d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;
e) demais programas de transferência condicionada de renda implementados pela União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios.
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III - O montante pago pelo alimentante a título de pensão alimentícia, exclusivamente no caso de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública que assim o determine.
§ 4º Caso o grupo familiar informado se restrinja ao próprio estudante, este deverá comprovar percepção de renda
própria que suporte seus gastos, condizente com seu padrão de vida e de consumo, sob pena de indeferimento
do pedido.
§ 5º Será indeferido o pedido do estudante que informar grupo familiar com o qual não compartilhe o domicílio,
salvo decisão em contrário da instituição de ensino, observada em qualquer caso a obrigatoriedade de informar a
renda de todos os membros do grupo familiar do qual dependa financeiramente, nos termos do disposto no inciso
II.
8.2 CadÚnico (Cadastro Único)
Importante: Os alunos que estão inscritos no CadÚnico, deverão apresentar, via inclusão no sistema do processo
seletivo de bolsa Pro.BA, o extrato do benefício recebido atualizado.
Entenda quem deverá entregar as documentações acima solicitadas:
Somente beneficiários de Programas de Transferência de Renda. Só serão considerados os processos com cadastro
no CadÚnico, para os beneficiários que recebam recursos de programas governamentais de transferência de
recursos, como por exemplo:

Programas

Renda

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Até ¾ do Salário-Mínimo Vigente

Auxílio Brasil

Família com renda per capita entre R$105,00 a R$210,00 mensal

Identidade Jovem (ID Jovem)

Até 3 Salários-Mínimos de Renda Familiar

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) Renda Per Capita de R$178,00 mensal
Tarifa Social de Energia Elétrica

Até 3 Salários-Mínimos de Renda Familiar

Entende-se como renda bruta mensal familiar a soma de todos os rendimentos auferidos por todos os membros do
grupo familiar, composta do valor bruto da venda de produtos agropecuários, pró-labore, participação de lucros,
salários, proventos, vale alimentação, gratificações eventuais ou não, gratificações por cargo de chefia, pensão
alimentícia, aposentadoria, benefícios sociais, comissões, outros rendimentos de trabalho não assalariado,
rendimentos do mercado informal ou autônomo, aluguéis e demais rendimentos auferidos do patrimônio, e quaisquer
outros de todos os membros do grupo familiar e de eventuais ajudas de custo.
9. DA DOCUMENTAÇÃO
O candidato deverá comparecer até o departamento da PROBA munido dos documentos juntamente com a
documentação de todo o seu grupo familiar. É de inteira responsabilidade do candidato apresentar todos os
documentos no prazo estipulado do cronograma deste mesmo Edital e apresentar junto as cópias originais da referida
documentação no dia do agendamento, ao funcionário do Departamento de Serviço Social.
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10. LISTA DE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES DO PROCESSO DE BOLSAS DE ESTUDO PRO.BA, PARA CONSULTA

Leia com ATENÇÃO as informações abaixo:
• As documentações poderão ser complementadas com outros documentos que se fizerem necessários, de
acordo com a solicitação da Comissão de Bolsas de Estudos do Centro Universitário Belas Artes, no dia da
entrevista com o Assistente Social, se assim fizer necessário.
• Caso parte da documentação não seja entregue, ou se houver a sonegação de qualquer documentação
solicitada, o processo poderá ser indeferido.
• As documentações ilegíveis e incompletas não serão aceitas.

Documentos do Candidato e de todos os membros do Grupo Familiar que não possuem cadastro CadÚnico
(conforme edital vigente):
10.1 Ficha da pré-inscrição da Bolsa Pro.BA;
(A ficha deverá ser assinada pelo candidato e, caso seja menor de 18 anos, o responsável legal também deverá assinar);
10.2 Cédula de Identidade e CPF;
(Somente aos maiores de 18 anos)
10.3 Certidão de Nascimento;
(Somente aos menores de 18 anos).
10.4 Diploma e Histórico Escolar do Ensino Médio;
(Caso o aluno não tenha os dois documentos ou um dos dois, deverá ser expedido pela instituição de ensino competente,
uma declaração de conclusão do ensino médio atualizada - somente para os candidatos calouros), no item 5.
10.5 Declaração de conclusão do ensino médio atualizada;
(Deverá ser expedida pela instituição de ensino competente - somente para os candidatos calouros, que estão no período
de conclusão do curso do ensino médio ou dos que já concluíram e não receberam o Diploma/Certificado e o Histórico).
10.6 Comprovante de Residência;
(Deverá apresentar um comprovante de endereço por integrante do grupo familiar atualizado. Exemplos de comprovantes:
ENEM, água, luz, IPTU, telefone fixo, gás, extrato de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, extrato bancário etc.
O documento, deverá ser entregue, exceto aos menores de 18 anos);
10.7 Certidão de Casamento;
(Os divorciados deverão apresentar a averbação. No caso de não haver a averbação, fazer uma declaração de próprio
punho, alegando que está separado de corpos e reconhecer firma em cartório de ambas as partes. Aos que convivem em
união estável, trazer o documento registrado em cartório ou uma declaração alegando que residem no mesmo domicílio,
que deverão ter firma reconhecida de ambas as partes). Caso o representante legal/financeiro do aluno seja solteiro (a),
apresentar a certidão de nascimento atualizada no máximo de seis meses).
10.8 Documento de guarda do menor;
(Quando os pais do menor não compõem o Grupo Familiar do candidato).
10.9 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física;
(Conforme estabelecido pela legislação do Imposto de Renda, isto é, para quem declarou no exercício vigente. Para os
membros isentos da entrega do imposto, apresentar comprovante da situação, por meio do link:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp).
10.10 Recibo de entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física;
(Não incluir a senha de acesso);
10.11 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
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(Páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e a próxima em branco, quando maior de 18 anos ou se menor
e exercer atividade laboral).
10.12 Na hipótese de algum membro do grupo familiar não possuir Carteira de Trabalho e Previdência
Social:
(Entregar uma declaração de próprio punho, com firma reconhecida em Cartório, de que não possui este
documento e o motivo de não possuir este documento – este documento deverá ser original).
10.13 Guia ou carnê de Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU;
(De todos os imóveis para os que residem em casa própria).
10.14 Contracheque/Holerite;
(Quando empregado: Holerite/Contracheque dos últimos 3 meses atualizados).
10.15 DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos;
Quando autônomo e profissional liberal: Atualizado dos últimos 6 meses – numerada e assinada por Contador inscrito no
CRC).
10.16 Empresário: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa e sua Declaração de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, na qual figure como sócio ou empresário individual;
(Quando empresário – MEI, ME, EIRELI, SOCIEDADE SIMPLES, LTDA, ETC.). No caso de empresas baixadas, entregar a
certidão de Baixa emitida por meio do site da Secretaria da Receita Federal. No caso de empresas Inativas, apresentar cópia
da Declaração de Inatividade enviada à Secretaria da Receita Federal.
10.17 DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos DECORE (ME, EIRELI, SOCIEDADE
SIMPLES, LTDA, ETC.). No caso de MEI, apresentar uma declaração de próprio punho alegando a renda
mensal auferida pelo empresário individual (média dos últimos seis meses);
(Quando empresário: Atualizado dos últimos 6 meses, numerada e assinada por Contador inscrito no CRC,
contendo as informações do Pró-Labore e da Participação nos Resultados da Empresa dos últimos 6 meses).
10.18 Declaração contendo a atividade informal desenvolvida;
(Quando trabalhador informal: A declaração deverá ser entregue com todas as receitas auferidas mensalmente, com
firma reconhecida em Cartório, no período de 6 meses).
10.19 Termo de Estágio e contracheque/holerite;
(Quando Estagiário: O contracheque/Holerite, deverá ser atualizado na data do último mês de estágio).
10.20 Bloco de Produtor Rural contendo o faturamento;
(Quando produtor rural e/ou agricultor: Faturamento via Bloco de Produtor Rural contendo as receitas dos últimos 12
meses declaração de ITR – Imposto Territorial Rural);
10.21 Extrato do último pagamento do benefício:
(Quando aposentado e pensionista: Poderá ser consultado via site do INSS: https://meu.inss.gov.br/central/index.html
. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo telefone do INSS: 135).
10.22 Declaração de ajuda de custo;
(Aos que recebem ajuda de custo: Deverá conter os valores recebidos como doação nos últimos 3 meses, de acordo com
cada mês. A mesma deverá ser assinada pelo doador e pelo beneficiado. As assinaturas deverão ter firma reconhecida).
10.23 Extrato Bancário de conta corrente e poupança;
(Deverão ser apresentados os extratos das contas correntes e de poupança dos últimos três meses, principalmente aos
que desenvolvem atividade laboral remunerada de qualquer natureza)
10.24 Termo de recebimento de pensão alimentícia com recibo de valor recebido atualizado;
(Quando for o caso de Pensão Alimentícia: Processo judicial homologado ou sentença judicial em andamento. No caso
acordo consensual entre as partes, apresentar declaração com firma reconhecida em Cartório, de ambas as partes (pais
envolvidos). Este documento é válido para os filhos que ainda não completaram a maioridade civil que, com o novo
Código Civil passou a ser 18 anos. A lei prevê que o dever de pagamento da pensão alimentícia poderá se estender até o
término do curso universitário dos filhos ou quando os mesmos completarem 24 anos)
10.25 Acordo homologado judicialmente ou escritura pública de pagamento de pensão alimentícia;
(Quando for o caso de pagamento de Pensão Alimentícia: o montante pago pelo alimentante a título de pensão
alimentícia, exclusivamente no caso de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública que assim
o determine).
10.26 Extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais);
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(Todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos. O CNIS é extraído do site do INSS – presencialmente, pelo site:
https://meu.inss.gov.br/central/index.html?app=extcnissat ou pelo telefone 135).
10.27 Recibo do valor do aluguel de imóveis alugados pelo grupo familiar;
(Caso tenha renda de algum imóvel ou Arrendamentos de Patrimônios Móveis e Imóveis: Contrato de aluguel com
firma reconhecida do locador e locatário e recibo atualizado).
10.28 Comprovante de inscrição no Vestibular ENEM:
(Original do Comprovante de inscrição no Vestibular: ENEM/VESTIBULAR – Somente para os calouros).
10.29 Boletim do ENEM; (Quaisquer um dos realizados após a conclusão do ensino médio, com a nota mínima exigida no
item IV – dos critérios, exigidos no Edital, nota de corte – somente para calouros).
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Documentos do Candidato e de todos os membros do Grupo Familiar que possuem cadastro CadÚnico
(conforme edital vigente):
Somente beneficiários de Programas de transferência de renda. Só serão considerados os processos com cadastro no
CadÚnico, para os beneficiários que recebam recursos de programas governamentais de transferência de recursos, como por
exemplo:
Programas

Renda

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Até ¾ do Salário-Mínimo Vigente

Auxílio Brasil

Família com renda per capita entre R$105,00 a R$210,00 mensal

Identidade Jovem (ID Jovem)
Até 3 Salários-Mínimos de Renda Familiar
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Renda Per Capita de R$178,00 mensal
(PETI)
Tarifa Social de Energia Elétrica
Até 3 Salários-Mínimos de Renda Familiar
10.30 Ficha da pré-inscrição da Bolsa Pro.BA;
(A ficha deverá ser assinada pelo candidato e, caso seja menor de 18 anos, o responsável legal também deverá assinar);
10.31 Cédula de Identidade;
(Somente aos maiores de 18 anos).
10.32 CPF;
(Somente aos maiores de 18 anos).
10.33Certidão de Nascimento;
(Somente aos menores de 18 anos)
10.34 Diploma e Histórico Escolar do ensino Médio;
(Caso o aluno não tenha os dois documentos ou um dos dois, deverá ser expedido pela instituição de ensino competente
uma declaração de conclusão do ensino médio atualizada – somente para os candidatos calouros), no item 7.
10.35 Comprovante de Residência;
(Deverá apresentar um comprovante de endereço por integrante do grupo familiar atualizado. Exemplos de comprovantes:
ENEM, água, luz, IPTU, telefone fixo, gás, extrato de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, extrato bancário etc.
O documento deverá ser entregue – exceto aos menores de 18 anos);
10.36 Declaração de conclusão do ensino médio atualizada;
(Deverá ser expedida pela instituição de ensino competente – somente para os candidatos calouros, que estão no período
de conclusão do curso do ensino médio ou dos que já concluíram e não receberam o Diploma/Certificado e o Histórico).
10.37 Certidão de Casamento;
(Os divorciados deverão apresentar a averbação. No caso de não haver a averbação, fazer uma declaração de próprio
punho, alegando que está separado de corpos e reconhecer firma em cartório de ambas as partes. Aos que convivem em
união estável, trazer o documento registrado em cartório ou uma declaração alegando que residem no mesmo domicílio,
que deverá ter firma reconhecida de ambas as partes). Caso o representante legal/financeiro do aluno seja solteiro (a),
apresentar a certidão de nascimento atualizada de no máximo de seis meses).
10.38 Documento de guarda do menor;
(Quando os pais do menor não compõem o Grupo Familiar do candidato).
10.39 Comprovante do CadÚnico (Cadastro único);
(Segue o link do cadastrado Único para Programas Sociais https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/.
10.40 Comprovante (s) do (s) Benefício (s) Assistencial (is);
(O Comprovante de recebimento deverá ser atualizado de acordo com o último mês recebido)
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11. CRONOGAMA – PROCESSO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
PRO.BA 2022.2 e VESTIBULAR AGENDADO
MÊS/ANO

Junho / 2022
Inscrição PRO.BA

DIA
02/06 a 15/06/2022

PERÍODO DE ENTREGA DAS DOCUMENTAÇÕES
2022.2
MÊS/ANO
DIA

Junho - Julho / 2022
21/06/2022 a 18/07/2022

12. CRONOGRAMA – DIVULGAÇÃO DOS CONTEMPLADOS

RESULTADO DOS CONTEMPLADOS
2022.2
BOLSA - PRO.BA
MÊS/ANO
Julho/2022
DIA
25/07/2022
13. CRONOGRAMA – MATRÍCULA

PERÍODO DE MATRÍCULA
2022.2
MÊS/ANO
Julho - Agosto/2022
DIA
26/07 a 05/08/2022
14. DA DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS CONTEMPLADOS
O resultado do processo deverá ser conferido por meio do site https://novo.belasartes.br/bolsas - via lista de
contemplados.

15. DAS MATRÍCULAS
O estudante contemplado com a Bolsa de Estudo Filantrópica para o Primeiro semestre letivo de 2022 (Concessão)
deverá efetuar a matrícula, impreterivelmente, no período de 26 de Julho a 05 de Agosto de 2022. A não efetivação
15

da matrícula neste período ocasionará no cancelamento da bolsa, o candidato contemplado por Bolsa PROBA não
poderá transferir sua Bolsa para curso/turno diferente de sua inscrição no ato da aprovação do benefício, mesmo
que não ocorra formação de turma para o curso/turno escolhido. A documentação para a efetivação da matrícula:
15.1
Requerimento de matrícula inicial (1 via);
15.2
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (1 via);
15.3
Comprovante de pagamento do boleto de matrícula (1 via) - Veteranos ou Bolsistas 50%;
15.4
CPF – Cadastro de Pessoa Física (1 via original e 1 cópia) *;
15.5
RG – Carteira de Identidade (1 via original e 1 cópia) *;
15.6
Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (1 via original e 1 cópia);
15.7
Certificado de Ensino Médio (2º grau) (1 via original e 1 cópia);
15.8
Histórico do Ensino Médio (2ª grau) (1 via original e 1 cópia);
15.9
Comprovante de Residência, em nome do aluno ou do responsável legal;
15.10
1 foto 3x4;
15.11
Título de Eleitor (para maiores de 18 anos) (1 via original e 1 cópia);
15.12
Comprovante de Quitação Militar (para homens entre 19 e 45 anos) (1 via original e 1 cópia);
15.13
Responsável legal (caso o candidato maior de 18 anos solicite outro responsável financeiro que não
seja ele próprio):
15.14
RG (1 via original e 1 cópia) *;
15.15
CPF (1 via original e 1 cópia) *.
*os documentos acima podem ser substituídos pela CNH somente para o responsável legal.
O candidato que não possuir CPF ou for menor de 18 anos deverá apresentar 1 (uma) cópia autenticada do RG e CPF
do responsável legal para formalização da matrícula, acompanhado pelo mesmo.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 O processo será automaticamente indeferido quando constatada a falta de qualquer documento exigido nos
itens 9 e 10 deste mesmo Edital;

16.2 A Comissão Interna de Concessão de Bolsa de Estudo Filantrópica receberá denúncia, a qualquer momento,
desde que por escrito, com assinatura e reconhecimento de firma. A denúncia será mantida em sigilo pela Comissão
Interna de Concessão de Bolsa de Estudo Filantrópica;
16.3 A documentação solicitada servirá de subsídio para a avaliação diagnosticada, podendo ser complementada
com outros documentos que se fizerem necessários, com a entrevista do responsável e/ou visita de Assistente Social
à residência a qualquer tempo, antes e durante a vigência da bolsa, com a finalidade de comprovação das
informações prestadas;
16.4 Havendo cancelamento, desistência de matrícula, transferência de universidade, transferência de curso e/ou
turno, a Bolsa de Estudo Filantrópica será automaticamente cancelada;
16.5 A Bolsa de Estudo Filantrópica poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de inidoneidade da informação
prestada pelo bolsista ou por seu responsável, ou de inidoneidade de documento apresentado, sem prejuízo das
demais sanções cíveis e penais cabíveis;
16.6 Conforme Edital vigente, é vedada a concessão da bolsa Pro.BA aos estudantes que já tenham concluído algum
curso de nível superior e/ou que estejam matriculados em instituição de ensino superior (pública ou gratuita). Estes
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últimos, se contemplados, deverão cancelar o curso na outra instituição. Caso contrário, a bolsa Pro.BA não será
concedida pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo;
16.7 Considera-se desistente o estudante que entregar a documentação e, após ser contemplado, não efetivar a
matrícula nas datas previstas;
16.8 Se constatado que há lista de espera devido a não efetivação da matrícula, por reprovação no Vestibular ou
mesmo por não estar habilitado, após o período da matrícula previsto em Edital (e caso haja lista dos contemplados
em lista de espera), convocaremos os candidatos via e-mail, antes do início das aulas, de acordo com seleção e renda
per capita;
16.9 Em caso de não preenchimento das bolsas disponibilizadas, por falta de candidatos habilitados, a Comissão de
Bolsas de Estudo Filantrópicas destinará as vagas para a lista de espera, caso haja, ou para alunos com perfil de bolsas
100% ou 50%;
16.10 As bolsas concedidas a candidatos ingressantes (calouros) deverão ser encerradas na hipótese de não formação
de turma no período letivo inicial do curso/habilitação em que houve a pré-seleção, ainda que a não formação de
turma inicial seja constatada após a emissão deste Termo;
16.11 No momento da inscrição, o candidato deverá escolher o curso e turno que constam neste mesmo Edital
16.12 As bolsas ofertadas para o Segundo Semestre de 2022 só contemplarão cursos onde haja formação de turma,
portanto, não contemplarão todos os cursos e turnos, conforme informações no item 18 deste mesmo Edital;
16.13 As bolsas Pro.BA de 100% e 50% não são cumulativas.

17. LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
O Serviço Social está localizado na Unidade 4, Rua Dr. Álvaro Alvim,90 – Vila Mariana. Horário de atendimento: das 9
h às 16h. Contato via e-mail: proba@belasartes.br
18. DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS EM 2022.2
Serão oferecidas na unidade São Paulo Campus Vila Mariana e Campus Cidade Jardim 196 (Cento e Noventa e Seis)
bolsas de 100% (integrais) e 56 (Cinquenta e Seis) bolsas de 50% (parciais) já na unidade de Sorocaba serão oferecidas
146 (Cento e Quarenta e Seis) bolsas de 100% (integrais) e 6 (Seis) bolsas de 50% (parciais), de acordo com o item 12
deste, por ordem de instâncias apresentadas, nos seguintes cursos/turnos, caso haja existência de vagas
remanescentes, as mesmas serão destinadas de acordo com as menores per capitas e conforme a formação de
turmas*, por curso/turno e vagas disponíveis. As normas deste Edital tiveram base na Lei 12.101/09, Lei
Complementar 12.868/13 e Portaria Normativa de nr. 15 de 11/08/2017:
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SÃO PAULO – VILA MARIANA E CIDADE JARDIM
TIPO
Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Ensino à Distância/ Phygital
Ensino à Distância/ Phygital
Ensino à Distância/ Phygital
Ensino à Distância/ Phygital
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância

CURSO
ARQUITETURA E URBANISMO
ARTES
ARTES CENICAS
ARTES VISUAIS
CINEMA
DESIGN DE GAMES
DESIGN DE GRÁFICO
DESIGN DE INTERIORES
DESIGN DE MODA
DESIGN DE PRODUTO
JORNALISMO
MARKETING
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
RÁDIO E TV
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
RELAÇÕES PÚBLICAS
DESIGN DE ANIMAÇÃO
FOTOGRAFIA
GASTRONOMIA
MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS
MÚSICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO
MARKETING
PRODUÇÃO MULTIMÍDIA
ANÁLISE E DESENV. DE SISTEMAS
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
EVENTOS
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
HISTÓRIA
JOGOS DIGITAIS
PEDAGOGIA
PROCESSOS GERENCIAIS
PRODUÇÃO CULTURAL
PRODUÇÃO PUBLICITARIA
TOTAL GERAL

PROBA 100% PROBA 50%
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
4
3
2
4
5
5
2
2
1
3
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
196

2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
4
3
2
4
5
5
2
2
1
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
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SOROCABA
TIPO
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Ensino à Distância/ Phygital
Ensino à Distância/ Phygital
Ensino à Distância/ Phygital
Ensino à Distância/ Phygital
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância
Ensino à Distância

CURSO
Design Gráfico
Design de Moda
Publicidade e Propaganda
Administração
Gestão de Negócios e Inovação
Marketing
Produção Multimídia
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Comunicação Institucional
Eventos
Gestão de Recursos Humanos
História
Jogos Digitais
Pedagogia
Processos Gerenciais
Produção Cultural
Produção Publicitária
TOTAL GERAL

PROBA 100% PROBA 50%
2
2
2
2
2
2
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
146
6

Prof. Paulo Antonio Gomes Cardim
Reitor
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