FICOU MAIS FÁCIL INGRESSAR
NO ENSINO SUPERIOR!
BOLSAS DE ESTUDO DE
ATÉ 50% PARA CURSOS
DE GRADUAÇÃO
NAS MAIS DIVERSAS
ÁREAS

CANDIDATE-SE HOJE MESMO!

FICOU MAIS FÁCIL INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR

GRADUA

MAIS

50

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA MESMO!

INSTITUTO DIMENSÃO

A SOLIDEZ DE UMA DÉCADA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

Estrategicamente localizado no centro de Maringá, o Instituto Dimensão conta com
infraestrutura completa para seus acadêmicos. Quem escolhe estudar com a gente
tem à disposição biblioteca sempre atualizada, laboratórios, salas climatizadas e
professores qualiﬁcados. Com mais de dez anos no mercado ofertando cursos de
graduação e pós-graduação, atuamos em parceria com instituições de ensino
credenciadas pelo MEC. Somos responsáveis pela oferta, logística administrativa e
relacionamento com os acadêmicos. Atualmente estamos em três estados brasileiros:
Paraná, São Paulo e Bahia. Em doze anos já formamos mais de 15 mil acadêmicos
entre graduados e especialistas nas mais variadas áreas do conhecimento.

INFORMAÇÕES
LEGAIS QUANTO
AO PROGRAMA
E DISTRIBUIÇÃO
DESTE MATERIAL

Este material é de criação e distribuição exclusiva do Instituto
Dimensão. É proibida a distribuição e/ou réplica do mesmo
sem prévia autorização de seus idealizadores. O Gradua Mais
50 é um programa de bolsas de estudo realizado pelo Instituto
Dimensão em parceria com outras instituições de ensino, que
beneﬁcia pessoas interessadas em ingressar no ensino
superior, mas que não podem ﬁnanciar seus estudos. O
Gradua Mais oferta número limitado de bolsas e a oferta é
realizada com base na análise dos casos de cada candidato.
Aquele que se candidata à uma vaga no programa concorda
com os termos apresentados neste regulamento.
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Vamos falar do nosso programa de bolsas de estudo para cursos de graduação.
Idealizado e realizado pelo Ins tuto Dimensão, o GRADUA MAIS 50 oferta bolsas
parciais em cursos de graduação em parceria com ins tuições de ensino superior.
O obje vo é dar a oportunidade de ingresso no ensino superior para aquele que
não possui condições ﬁnanceiras de custear seus estudos.
A bolsa de estudo é um bene cio concedido na forma de desconto parcial sobre
os valores cobrados e refere-se à totalidade das mensalidades do mesmo.

Chegou a hora de mudar o seu futuro!
O PROGRAMA É
A SUA CARA

?

O programa é dirigido aos portadores de
diploma do ensino médio, com renda per
capita familiar mensal máxima de um
R$1400,00. A renda familiar por pessoa é
calculada somando-se a renda bruta dos
componentes do grupo familiar e dividindo-se
pelo número de pessoas que formam esse
grupo. Se o resultado for menor ou igual ao
valor acima, o candidato poderá concorrer a
uma bolsa.
Entende-se como grupo familiar, além do
próprio candidato, o conjunto de pessoas
residindo na mesma moradia que
cumulativamente usufruam da renda bruta
mensal familiar e sejam relacionadas ao
candidato pelos seguintes graus de
parentesco: pai, padrasto, mãe, madrasta,
cônjuge, companheiro(a), ﬁlho(a), enteado(a),
irmão(ã), avô(ó).
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50%

BOLSISTA PARCIAL
O estudante beneﬁciário de bolsa parcial de até 50% tem direito a todos os descontos
regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição de ensino, inclusive aqueles
dados em virtude do pagamento pontual das mensalidades.

VALIDADE
O contemplado deverá efetuar a matrícula em até 7 dias após notiﬁcado pela instituição
quanto a concessão da bolsa. A conclusão deverá seguir o plano estabelecido no projeto
pedagógico do curso em questão.

REGULAMENTO INTERNO
Todos os alunos, inclusive os bolsistas, são igualmente regidos pelas mesmas normas
e regulamentos internos da instituição, devendo estes se ater aos seus direitos e
deveres

CUMPRIMENTO DOS PRAZOS
Todos os prazos referentes aos procedimentos acadêmicos do estudante, assim como
aqueles referentes à bolsa, são de responsabilidade exclusiva do bolsista.

DESCONTOS NA MENSALIDADE
É garantido aos bolsistas parciais, todos os descontos regulares e de caráter coletivo,
inclusive aqueles dados em virtude do pagamento pontual das mensalidades.

LICENÇA GESTANTE
À estudante gestante é facultado, pelo período de 90 dias, a ausência justiﬁcada às
aulas. No entanto, permanece a obrigatoriedade de realização de provas, a
apresentação de trabalhos em datas especiais, bem como a realização de matrícula.

TRANSPARÊNCIA E DIREITOS DE IMAGEM
O contratante neste ato autoriza, livre de quaisquer ônus para com o contratante, o
uso da sua imagem, ideias e textos para ﬁns exclusivos de divulgação da instituição de
ensino e suas atividades, bem como de dados e informações de interesse comum,
podendo, para tanto, reproduzi-los ou divulga-los junto aos meios de comunicação
públicos e privados.
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COMO FAZEMOS A SELEÇÃO

A seleção do candidato é feita pelo coordenador responsável
aqui do Instituto Dimensão. Ele fará a análise de todos os
documentos solicitados no processo e também da sua
história. Havendo a disponibilidade da bolsa requerida e se
você for selecionado, entraremos em contato com você!
O coordenador será responsável pelo seu registro no
GRADUA MAIS 50, e de todos os procedimentos de rotina, tais
como: concessão, suspensão, atualização (renovação),
transferência e encerramento da bolsa.

Embora seja uma
seleção, seja otimista,
o coordenador
aqui do Dimensão
é super legal

Esteja pronto para o mercado de trabalho!

Se for selecionado
aproveite ao máximo
esta oportunidade.
Só não pode dar
bobeira viu?

O BENEFÍCIO SERÁ ENCERRADO SE:

A frequência às aulas do estudante vinculado ao
programa for menor que 75%;
No caso de beneﬁciários de bolsas parciais, atraso
de mais de 60 dias das mensalidades;
Por inidoneidade de documento apresentado ou
falsidade de informação prestada pelo bolsista;
Substancial mudança de condição socioeconômica
do bolsista, que comprometa a observância dos
requisitos estabelecidos para a concessão;
Solicitação do bolsista;
Decisão ou ordem judicial;
Evasão do bolsista.
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O QUE NÃO FALTA É CURSO
PRA VOCÊ ESCOLHER

BACHARELADO
Administração
Administração Pública
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Serviço Social
Teologia

LICENCIATURA
Artes Visuais
Formação Pedagógica para Graduados
Formação Pedagógica Segunda
Licenciatura
Educação Especial
Filosoa
Física
Geograa
História
Informática
Letras – Espanhol
Letras – Inglês
Letras – Libras
Matemática
Pedagogia
Sociologia
Química

SUPERIOR DE TECNOLOGIA
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Já iver dúvidasgéente!
Se t aqui pra

Comércio Exterior
Gestão Ambiental
Gestão Comercial
Gestão da Qualidade
Gestão em Agronegócios
Gestão da Produção Industrial
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Turismo
Gestão e Empreendedorismo
Gestão Financeira
Gestão Hospitalar
Gestão Pública
Logística
Marketing
Negócios Imobiliários
Processos Gerenciais
Segurança no Trabalho
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Curtiu?

Gostou do GRADUA MAIS 50 do Ins tuto
Dimensão? Quer se cadidatar a uma bolsa de
graduação? Vamos fazer isso agora mesmo!
Antes de qualquer coisa, lembramos que a bolsa
não cobre ou ressarce mensalidades pagas pelo
estudante anteriores ao da concessão da bolsa ou
para emissão de documentos tais como: certidões,
ementas, segundas vias, etc que serão cobradas
de acordo com tabela estabelecida aos
acadêmicos do Instituto Dimensão.

O seu sucesso só depende de você!
O interessado no programa
deverá preencher o formulário
especíﬁco de solicitação no site
do Instituto Dimensão.

OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
APÓS A SUA SELEÇÃO
ESTÃO RELACIONADOS NAS
PÁGINAS SEGUINTES

Tudo Pronto?
Então clica ali
SE CANDIDATAR
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ANEXO I - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Em cada documento abaixo solicitado, segue várias opções, no entanto o candidato deverá
enviar somente uma das opções por documento.
1.

Documento de identiﬁcação do candidato e dos membros da família (cópia simples de uma
das opções abaixo):
·

Certidão de Nascimento;

·

Carteira de Identidade (RG);

·

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

·

Registro Nacional de Estrangeiros (RNE);

·

Passaporte (emitido no Brasil);

·

Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS)
INFORMAÇÕES
GERAIS
2.
Comprovante de residência (cópia de uma das opções abaixo,
pode estar
em nome do
bolsista ou de algum membro da família):

·

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

·

Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF);

·

Demonstrativo ou comunicado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou da Receita
Federal do Brasil (RFB);

·

Contracheque emitido por órgão público;

·

Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de condomínio
ou de ﬁnanciamento habitacional;

·

Fatura de cartão de crédito;

·

Extrato ou demonstrativo bancário de outras contas, corrente ou poupança.

3.

Comprovantes de Rendimentos (cópia de uma das opções abaixo - do candidato e dos
membros da família que colaboram com a renda familiar):
Assalariados
·

Três últimos contracheques, no caso de renda ﬁxa;

·

Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora extra;

·

CTPS registrada e atualizada;

·

CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de
empregada doméstica;

·

Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos seis últimos meses;

·

Extratos bancários dos últimos três meses.
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ANEXO I - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Atividade Rural
·

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notiﬁcação de restituição, quando houver;

·

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);

·

Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou
a membros de seu grupo familiar, quando for o caso;

·

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas
jurídicas vinculadas;

·

Notas ﬁscais de vendas dos últimos seis meses.

Aposentados e Pensionistas

INFORMAÇÕES GERAIS

·

Extrato mais recente do pagamento de benefício, obtido por meio de consulta no endereço
eletrônico http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/extrato-depagamento-de-beneﬁcio;

·

Extratos bancários dos últimos três meses, quando for o caso;

·

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notiﬁcação de restituição, quando houver.

Proﬁssionais Liberais
·

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notiﬁcação de restituição, quando houver;

·

Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou
membros de seu grupo familiar, quando for o caso;

·

Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis
com a renda declarada;

·

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;

·

Rendimentos de aluguel de bens móveis ou imóveis;

·

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notiﬁcação de restituição, quando houver;

·

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;

·

Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos
três últimos comprovantes de recebimentos.
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ANEXO I - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Pai ou mãe isentos no grupo familiar

4.

·

Comprovante de separação ou divórcio dos pais ou certidão de óbito, no caso de um deles
não constar do grupo familiar do estudante, por estas razões;

·

Caso a ausência, no grupo familiar, de um dos pais do estudante ocorra em função de motivo
diverso dos constantes acima, este deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, de
duas pessoas que atestem a situação fática especíﬁca, a critério do coordenador do
programa.

Comprovante de ensino médio(diploma e histórico): para a comprovação de conclusão do
ensino médio, o candidato deverá apresentar cópia simples do diploma ou certiﬁcado de
conclusão e histórico escolar.
INFORMAÇÕES GERAIS

Nossa missão é produzir e disseminar o conhecimento, por meio do ensino, da pesquisa e
da extensão. Buscamos formar cidadãos e proﬁssionais comprometidos com o saber, com
a ética, com o trabalho e com o progresso, contribuindo com o desenvolvimento econômico
e social, com vistas à construção de um homem e um mundo melhor.

Avenida Brasil, 4680
Zona 04
Maringá, Paraná

(44) 3031-5415
www.dimensao.net
dimensao@dimensao.net

Atendimento
Segunda a Sexta
09:00 às 22:00

