
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO BOLSAS 100% PÓS-GRADUAÇÃO 2021.2 

A direção da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA, por este meio, institui o Concurso Bolsas 
100% Pós-Graduação, o qual irá contemplar os três primeiros colocados com bolsas de estudo, tendo o 
1º colocado direito a bolsa integral (100% das mensalidades) e o 2º e 3º colocados direito a bolsas 
parciais (de 50% das mensalidades) em quaisquer dos nossos cursos de pós-graduação das turmas do 
segundo semestre de 2021 que estiverem com matrículas abertas ou iniciadas, com observância das 
normas e condições abaixo aduzidas: 

Art. 1º – O concurso dar-se-á por meio de um exame contendo questões de Língua Portuguesa 
(acentuação, ortografia, uso da crase, regência verbal, significado de palavras), Raciocínio Lógico e uma 
Redação, cuja realização ocorrerá no dia 23/10/2021, às 9h, no campus da Faculdade ESUDA Recife, 
podendo participar apenas os alunos novatos (Turmas Novas de 2021.2) que estiverem regularmente 
matriculados até o momento do exame. 
Parágrafo Único – O exame, juntamente com a redação, valerá 200 pontos. 

Art. 2º – Será considerado como critério de desempate a análise do histórico escolar da graduação do 
aluno, documento este que deve ser entregue no ato da matrícula. 

Art. 3º – Permanecendo o empate na pontuação, o próximo critério de desempate será a data de 
nascimento do aluno, vencendo aquele que for mais idoso. 
Parágrafo Único – Permanecendo o empate, será realizado um sorteio. 

Art. 4º – Estará passível de perder a bolsa o aluno que até as 9h do dia 21/10/2021 não estiver 
efetivamente matriculado em um curso de Pós-Graduação da Faculdade ESUDA; 

Art. 5º – O primeiro colocado irá receber uma bolsa integral, equivalente a 100% das mensalidades 
restantes do curso em que estiver matriculado durante o período regular de duração do mesmo. O 
segundo e terceiro colocados irão receber bolsas parciais, equivalentes a 50% das mensalidades 
restantes dos cursos em que estiverem matriculados durante o período de duração dos mesmos. 

Art. 6º – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria da Pós-Graduação; 

Art. 7º – Este regulamento entra em vigor a partir da data da sua publicação. 
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