
 

 

 
COMUNICADO DIRGER N.º 03/2019 
 
__________________________________________ 
Estabelece a relação de convocados para a 
2ª chamada do Programa de Concessão de 
Bolsa Universitária para o semestre letivo 
de 2019.1 e 2019.2. 

__________________________________________ 
 

O Diretor Geral da Faculdade de Balsas, após 
aprovação da entidade mantenedora e no uso 
de suas atribuições faz o seguinte: 

 

C O M U N I C A D O 
 

 
Segue a relação de convocados para a 2ª chamada do Programa de 

Concessão de Bolsa Universitária, que se destina a contemplar os estudantes 

economicamente hipossuficientes, residentes em Balsas – MA. 

As bolsas serão concedidas para o período letivo 2019.1 e 2019.2, uma vez 

que o convênio com a Prefeitura de Balsas – MA se firmou pelo período de um ano. 

Caso haja a prorrogação do convênio de Concessão de Bolsa Universitária, fica 

assegurada aos beneficiários selecionados a continuação da bolsa, desde que estes 

atendam todos os requisitos determinados. 

O percentual da Bolsa Universitária será de 50% (cinquenta por cento) do 

valor da mensalidade de cada estudante beneficiário do programa, devendo o aluno 

arcar com o restante dos valores das mensalidades. 

A apuração do resultado da concessão da Bolsa Universitária foi realizada 

pela Comissão de Avaliação, nomeada pela portaria DIRGER nº 01/2019, onde foi 

analisado a documentação, o perfil socioeconômico e o desempenho acadêmico do 3º 

ano do ensino médio. 

Os selecionados deverão comparecer na Instituição até o dia 15 de Março 

de 2019, para efetivar a matrícula e a solicitação da bolsa, sob pena de serem 

chamados os suplentes para a vaga. 

 

 



 

 

 Lista dos (as) Selecionados (as) 

 

 Nome do Inscrito (a) Curso 

01 Aline Graziela Maciel Silva Direito 

02 Ian Dill dos Reis Direito 

03 João Victor Ribeiro dos Santos Sistemas de Informação 

04 Laiane Abreu da Cruz Araújo Ciências Contábeis 

05 Mariângela Barros de Abreu  Pedagogia 

06 Raiana de Melo dos Santos Gestão Comercial 

 

 

Balsas, 13 de março de 2019. 

 

 

 

 

Renan Francisco Honaiser 
Diretor Geral 


