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CONCURSO DE BOLSAS DE POLOS 2022 – E4  

GRADUAÇÃO EAD | INGRESSO 2022.4 

 

REGULAMENTO CONCURSO DE BOLSAS DE POLOS  

A educação é um direito de todos e lutar por ela é fundamental. Além disso, ela é 

imprescindível para o desenvolvimento de um país. É por meio dela que temos a oportunidade de 

almejar uma vida melhor, sonhar alto, até mesmo quando, a princípio, o sonho de cursar um 

ensino superior pareça distante. Ciente da importância da educação para a sociedade e com o 

intuito de continuar a oferecer um ensino de qualidade, a Instituição realizará uma “Premiação 

por Desempenho”, para os Cursos de Graduação a Distância da UniFil. 

A referida premiação premiar o 1º (primeiro) classificado na classificação geral do processo 

seletivo “Concurso de Bolsas de Polos 2022 – E4”, com 01 (uma) bolsa integral (100%) e, 

do 2º (segundo) ao 10º (décimo) colocados, com 09 (nove) bolsas parciais (50%) nos 

Cursos de Graduação da modalidade a Distância (EaD).  

O Polo Sede de Londrina (PR) não participa deste concurso de bolsas. 

É a UniFil incentivando o acesso à educação! 

1. Do Funcionamento do Concurso e das Inscrições 

1.1 O Polo deve estar ciente de que, para participar do Concurso de Bolsas de Estudos que possui 

o intuito de premiar os melhores desempenhos dos Polos (Nacionais e Internacionais), os 

interessados devem ter concluído o Ensino Médio antes do início do período letivo do Curso de 

Graduação, previsto para outubro de 2022. 

 

1.2  Não será aceita a participação de aluno regularmente matriculado nesta Instituição. 
 

1.3 A inscrição é pessoal e intransferível. Não sendo permitida mais de uma inscrição por 

candidato. 

 

1.4 As inscrições devem ser realizadas pelo site https://ead.unifil.br/ no período de 12/09/2022 

a 01/10/2022, até às 13h. 

 

Parágrafo único: não serão aceitas inscrições por outra via ou fora do prazo. 

 

1.5 Estão autorizados a participar da Premiação por Desempenho, somente os candidatos 

previamente inscritos no Concurso de Bolsas de Polos 2022 – E4. 

 

1.6 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a UniFil do direito de excluí-lo (a) do concurso de bolsas, se o preenchimento 

for feito com dados incorretos e incompletos. 

 

1.7 Os candidatos e os Polos devem estar cientes e de acordo com todas as 

informações contidas no regulamento do Concurso de Bolsas de Polos 2022 – E4, 

assim como no edital e adendos de oferta que regem os Processos Seletivos para 

ingresso em 2022.4 (Entrada 4 – E4) deste Centro Universitário, conforme Ato Executivo 

nº 0008/2022 disponível no site https://ead.unifil.br/, não podendo alegar 

desconhecimento. 
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2. Da Prova 

2.1 A Prova de Redação, com duração de 02 horas, será aplicada única e exclusivamente e de 

forma presencial, no Polo em que o candidato escolheu no momento da inscrição, no dia 01 de 

outubro de 2022 (sábado), das 14h às 16h. 

 

Parágrafo único: após 10 minutos de tolerância do horário de início da prova, não será permitida 

a entrada de candidatos retardatários. 

 

2.2 O candidato poderá retirar-se da sala de prova, após decorrido o prazo mínimo de 30 

(trinta) minutos do início da aplicação da prova. 

 

2.3 No dia da prova, o candidato deverá apresentar um documento identificação original 

com foto. O candidato que não apresentar o documento de identificação, não poderá participar da 

prova. Além do documento de identificação, o candidato deverá levar lápis, borracha e caneta 

azul ou preta. 

 

Parágrafo único: o fiscal de sala deverá conferir previamente, o documento de identificação 

original do candidato (foto, nome completo e número), antes de liberá-lo para assinatura da lista 

de presença e entrada na sala de provas. 

 

2.4 Não será permitido ao candidato o uso de telefone celular, pager, ipod, palm top, MP3, MP4 

ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação, boné, livros, impressos, 

máquinas calculadoras e similares, ou qualquer tipo de consulta durante a prova. 

 
§ 1º Em caso de constatação do uso dos itens acima citados ou emissão de som por algum 
desses, o candidato será automaticamente desclassificado deste processo seletivo. 

 
§ 2º Caso haja alguma ocorrência, o fiscal de sala deverá anotar na Ata de Aplicação da Prova, 
com o nome completo e número de inscrição do candidato, relatando o ocorrido. 
 
2.5 Para concorrer às bolsas de estudos o Polo deverá ter, no mínimo, 05 (cinco) 
candidatos presentes no dia de realização da prova. 
 
2.6 Os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da Prova 
de Redação pelo último candidato. Esses candidatos, juntamente com o fiscal de sala, assinarão a 
Ata de Aplicação da Prova.  
 
Parágrafo único: o fiscal de sala é o único responsável em preencher as demais informações 
solicitadas na Ata de Aplicação da Prova. 

 
2.7 O candidato não poderá levar o rascunho da redação, ou qualquer outro documento 

institucional utilizado na aplicação da prova. 

 

Parágrafo único: Não haverá revisão de prova. 

 
2.8 É de responsabilidade do Centro Universitário Filadélfia – UniFil, Polo Sede - Londrina, 

disponibilizar no drive todos os documentos necessários para a aplicação da prova, até a 

data de realização deste processo seletivo. 

 

2.9 O Tema da Prova de Redação será inserido no drive no dia da prova, a partir das 12h. 
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2.9.1 O Polo deve enviar para o e-mail vestibularead.coordenacao@unifil.br, as provas de 

Redação e a Lista de Presença, em arquivo único, salvo em PDF com o nome do Polo, 

impreterivelmente, até às 12h do dia 03/10/2022. 

Parágrafo único: os Polos que não cumprirem com os prazos e horários estabelecidos, 

serão automaticamente desclassificados da Premiação por Desempenho.  
 

3. Do Resultado  

3.1 O Resultado será divulgado no dia 06/10/2022 (quinta-feira) a partir das 16h00, no 

Portal do Candidato (link: 

https://portal.unifil.br/portal/pls/portal/portal_app.INSCRICOES_API.PORTAL_CANDIDATO)  sob 

consulta individual, pelo atendimento telefônico 0800 282-2236  e/ou (43) 3375-7474 e, 

presencialmente, no Polo onde a prova foi aplicada.  

 

Parágrafo único: será disponibilizado o resultado geral no drive de equipe. 

 

3.2 É responsabilidade do candidato verificar e acompanhar a publicação do resultado, bem como 

providenciar a matrícula no prazo estipulado. 

 

3.3 Para classificar-se e concorrer às bolsas de estudos do Concurso se Bolsas de Polos 2022 - 

E4, a nota de corte estabelecida é de 60 pontos (em uma escala de 0 a 100). 

 

3.4 O candidato que não atingir a nota mínima de corte (60 pontos) e/ou o Polo que não tiver, no 

dia da prova, o mínimo de 05 (cinco) candidatos concorrentes, estará automaticamente 

desclassificado para concorrer às premiações.  

 

Parágrafo único: no entanto, mediante aprovação no Processo Seletivo (Vestibular) e interesse, o 

candidato aprovado poderá utilizar-se da vaga conquistada e efetivar a matrícula on-line, para 

ingresso na Graduação a Distância, sendo necessário realizar o pagamento do valor correspondente 

a primeira parcela do semestre do curso em até 3 (três) dias corridos após a emissão do boleto 

bancário, no ato da matrícula. 

 

3.5 A classificação dos candidatos efetua-se pela pontuação final obtida.  

 

Parágrafo único: ocorrendo igualdade de média entre dois ou mais candidatos, será 

classificado o candidato que obtiver maior idade. 

 

4. Da Matrícula  

4.1 A matrícula on-line deverá ser realizada posteriormente à aprovação no processo seletivo. 

Na sequência, aos premiados, serão implantadas as bolsas de estudos pertinentes aos méritos, 

desde a 1ª (primeira) parcela do curso. 

 

4.2 Os ganhadores das bolsas e demais aprovados que não efetivarem a matrícula 

dentro do prazo máximo estipulado, ou seja, até o dia 28/10/2022 (sexta-feira), 

automaticamente perderão o direito às premiações e ao ingresso na graduação por este 

processo seletivo. 

 

4.3 Conforme Ato Executivo nº 0008/2022, a qual propõe as normas e condições de oferta dos 

Cursos de Graduação Presencial e a Distância nos Processos Seletivos do Centro Universitário 

Filadélfia – UniFil, para ingresso no ano letivo de 2022 “A Instituição se reserva o direito de não iniciar 

quaisquer dos Cursos oferecidos por este Edital, desde que não completem o número suficiente de 
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mailto:vestibularead.coordenacao@unifil.br
https://portal.unifil.br/portal/pls/portal/portal_app.INSCRICOES_API.PORTAL_CANDIDATO


 

Comissão de Ingresso e Captação  
Av. Juscelino Kubitschek, 1626 – Centro - CEP. 86020-000 – Londrina-PR  

Contatos: 0800 282-2236  e 43 3375-7474 | vestibularead.coordenacao@unifil.br   
Horário de atendimento: 8h00 às 18h30 (segunda a sexta-feira) 

4 
 

matrículas necessárias para sua sustentação econômico-financeira, conforme disposto no artigo 53, 

parágrafo único, da Lei nº 9.394/1996, e Decreto nº 5.773/2006, tudo em consonância com o art. 207, 

da Constituição Federal, que prevê a autonomia financeira das instituições de ensino superior, o que 

somente é possível definir após o início do período letivo correspondente”. 

4.4 Aos ganhadores das bolsas e matriculados nos cursos da Graduação a Distância que não 
iniciarem turmas em razão do desequilíbrio econômico-financeiro no ano/semestre de 2022.4 
(Entrada 4 – E4), fica garantido automaticamente o aproveitamento da matrícula e da bolsa para 
outro curso, desde que este tenha disponibilidade de vagas, com o ingresso ainda em 2022.4 
(Entrada 4 – E4), ou a manutenção da bolsa para a próxima entrada (2023.1 | Entrada 1 – E1). 

 

5. Disposições Gerais 

5.1 O Polo que não cumprir com os itens acima descritos neste regulamento estará 

automaticamente desclassificado da Premiação por Desempenho, ficando válido apenas o 

Processo Seletivo realizado pelo candidato, mas sem possibilidade de concorrer às bolsas 

de estudos, integral e parciais. 

 

5.2 O Polo Sede - Londrina (PR) não participa deste concurso de bolsas. 

 

5.3 Os casos omissos e quaisquer dúvidas oriundas do presente regulamento serão solucionados 

pela Comissão de Ingresso e Captação, órgão anexo ao Setor de Admissões, que é Comissão 

Organizadora e coordenadora deste Concurso de Bolsas e, se necessário, mediante parecer técnico 

da assessoria jurídica. 
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