
 
Credenciada pela Portaria MEC 1216 de 19/12/2013 

Faculdade Irecê EPP, Mantenedora da Faculdade Irecê – FAI. 

Rua Rio Iguaçu, 397 – Recanto das Árvores – Irecê – BA – CEP 44.900-000 

TEL 74 3641-8000 / portal: www.faifaculdade.com.br 

 

 

EDITAL PROFAI Nº 013/2019 

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PRÓPRIO DA FAI (PROFAI) 

 

A Direção Geral da Faculdade Irecê – FAI, Instituição de Ensino Superior, inscrita 

no CNPJ nº 10.854.658/0001-14, devidamente credenciada pelo MEC, através da 

Portaria nº 1216 de 18 de dezembro de 2013, publicada no D.O.U de 19/12/2013, 

sito a Rua Rio Iguaçu, 397, Bairro: Recanto das Árvores, Irecê - Bahia, no uso das 

suas atribuições e por meio do presente Edital acima enumerado, comunica e torna 

pública a abertura do processo seletivo para o PROGRAMA DE PARCELAMENTO 

PRÓPRIO DA FAI (PROFAI) do período letivo 2019.2, que será regido pelas 

normas a seguir descritas, além daquelas estabelecidas pelo Regulamento do 

Programa e será conduzido pela Comissão Própria de Programas Especiais 

Universitários (CPEU) desta Instituição. 

 

1.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 O presente Edital tem por objeto a abertura de processo de seleção do PROFAI 

no período 2019.2,  para alunos de baixa renda e regularmente matriculados na FAI 

nos cursos presenciais de Graduação descritos neste Edital. 

1.2 Somente poderão participar da seleção do Programa desta IES os alunos que 

preencham os requisitos de inscrição estabelecidos no Art. 5º do Regulamento 

PROFAI, nos cursos, período e turnos relacionados neste Edital, e, que tenham 

INGRESSADOS  na FAI através do PROCESSO SELETIVO 2019.2, ou do(s) 

seu(s) vestibular(es) para vagas remanescentes do respectivo período, a fim de 

cursar o primeiro semestre letivo, sem pedido de aproveitamento de estudos; 
 

2.0 DAS INSCRIÇÕES E DO NÚMERO DE VAGAS 

2.1 A inscrição para o PROFAI é gratuita, iniciará no dia 16/07/2019 e findar-se-á, 

impreterivelmente, às 21h do dia 23/07/2019. 

2.2 O Programa disponibilizará, para este Edital, o limite máximo de 18 (dezoito) 

vagas, distribuídas para os cursos, períodos abaixo relacionados: 

 

                                             PROFAI – 2019.2 

CURSO 
 

PERÍODO Nº DE VAGAS 

 BACHARELADO EM ENFERMAGEM 1º Sem. 03 

 BACHARELADO EM PSICOLOGIA 1º Sem. 03 
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BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL 
1º Sem. 03 

BACHARELADO EM ENG. AGRONÔMICA 
1º Sem. 03 

BACHARELADO EM FARMÁCIA 
1º Sem. 03 

BACHARELADO EM MEDICINA VETERINÁRIA 1º Sem.   03 

BACHARELADO EM DIREITO - - 

 

2.3 A FAI poderá alterar o número de vagas para mais durante o processo de 

seleção do PROFAI 2019.2, a depender da demanda e de outros fatores que 

sejam relevantes, a seu critério. 

2.4 A inscrição dos candidatos para o programa PROFAI 2019.2 deverá ser feita, 

presencialmente, através da entrega do questionário socioeconômico devidamente 

preenchido, junto a Secretaria Acadêmica, reiterando que o referido questionário 

está disponível para impressão no portal www.faifaculdade.com.br.  

2.5 O preenchimento de todas as lacunas do questionário socioeconômico é 

obrigatório, e o candidato poderá ser eliminado caso: 

2.5.1 Preencha o questionário de forma incorreta; 

2.5.2 Deixe de preencher o questionário por completo ou omita informações 

importantes. 

2.6 O preenchimento do questionário socioeconômico nos termos deste Edital 

servirá como comprovante de inscrição no PROFAI, e também será utilizado pela 

CPEU (Comissão Própria de Programas Especiais Universitários), com parâmetro 

de análise e pontuação dos candidatos. 
 

2.7 Todas as informações prestadas serão alvo de comprovação pela CPEU 

através da análise da documentação apresentada pelo aluno no ato da inscrição.  

 

3.0 DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

3.1 Estar regularmente matriculado em cursos presenciais de Graduação da FAI, 

observado as condições estabelecidas no Regulamento; 

3.2 Estar adimplente com as obrigações acadêmicas, a exemplo de realização de 

pré-matrícula; assinatura de contratos; entrega de documentos, e financeiras junto 

a FACULDADE IRECÊ, salvo exceção estabelecida em edital; 

3.3 Não possuir qualquer tipo de benefício, bolsa, financiamento, convênio ou 

incentivos privados, Municipais, Estaduais ou Federais, observado, ainda, o quanto 

estabelecido no art. 54 do Regulamento PROFAI. 
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3.4 Ter uma Renda Familiar mensal de no máximo 03 (três) salários mínimos per 

capita. 

3.5  Apresentar FIADOR, nas condições estabelecidas nos Art. 34, 35 e 36 do 

Regulamento. 

3.5.1 O aluno que, quando convocado pelo FIES ou PROUNI, deixar de dar 

continuidade ao processo para obtenção do benefício, não poderá participar do 

Programa PROFAI. O mesmo ocorrerá quando o discente renunciar ao citado 

benefício ou perder sua condição de financiado, observando, ainda, o quanto 

descrito no Art. 54 do Regulamento PROFAI. 
 

4.0 NO ATO DA INSCRIÇÃO O ALUNO DEVERÁ ENTREGAR A 

DOCUMENTAÇÃO A SEGUIR DESCRITA:   

 

4.1 DA DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO: 

I - foto (3x4) recente e legível; 

II - comprovante de Matrícula semestral (emitida pela FACULDADE IRECÊ); 

III – cópia do RG e CPF do aluno; 

IV - comprovante de residência em nome do aluno ou de um membro do grupo 
familiar. Em caso de residência fora do grupo familiar, o aluno deverá apresentar 
também, comprovante de residência do grupo familiar; 
 

V - três últimos comprovantes de Renda do aluno, que devem ser: 

a) cópia dos 03 (três) últimos holerites/contra-cheques, acompanhado de cópia da 
CTPS (páginas foto, qualificação e contrato), ou; 

b) cópia dos 03 (três) últimos demonstrativos de pró-labore, decore ou RPA (se 
autônomo ou profissional liberal), ou; Comprovante atual de recebimento de 
proventos (se pensionista ou aposentado), ou; 

c) cópia dos 06 (seis) últimos recibos de depósitos bancários regulares na conta do 
aluno (se renda por doação); 

VI – cópia do título de eleitor; 

VII - cópia da certidão de casamento, divórcio, separação ou declaração de união 
estável, quando houver; 
 

4.2 DA DOCUMENTAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: (caso o aluno seja 

menor de 18 anos): 
  

I - cópia do RG e CPF; 

II - cópia do comprovante de residência em nome próprio ou em nome do cônjuge, 
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preferencialmente conta telefônica; 
 

III -Três últimos comprovantes de Renda, que devem ser: 

a) cópia dos 03 (três) últimos holerites/contra-cheques, acompanhado de cópia da 
CTPS (páginas foto, qualificação e contrato), ou; 

b) cópia dos 03 (três) últimos demonstrativos de pró-labore, decore ou RPA (se 
autônomo ou profissional liberal), ou; Comprovante atual de recebimento de 
proventos (se pensionista ou aposentado), ou; 

c) cópia dos 06 (seis) últimos recibos de depósitos bancários regulares na conta do 
Representante Legal (se renda por doação); 
 

IV -  cópia da certidão de casamento, divórcio, separação ou declaração de união 
estável, quando houver. 
  

4.3  DA DOCUMENTAÇÃO DOS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR: 

I – cópia de RG e CPF de todos os membros do grupo familiar. Para membros com 

idade abaixo de 18 anos que não possuir cédula de identidade e CPF, estes 

deverão apresentar certidão de nascimento e documento com foto; 

II – cópia da certidão de casamento, divórcio, separação ou declaração de união 

estável, quando houver; 

III – cópia da certidão de óbito (se houver); 

IV- cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de Renda de cada membro do grupo 

familiar (quando houver), que devem ser: 

a) cópia dos 03 (três) últimos holerites/contra-cheques, acompanhado de cópia da 

CTPS (páginas foto, qualificação e contrato), ou; 

b) cópia dos 03 (três) últimos demonstrativos de pró-labore, decore ou RPA (se 

autônomo ou profissional liberal), ou; Comprovante atual de recebimento de 

proventos (se pensionista ou aposentado), ou; 

c) cópia dos 06 (seis) últimos recibos de depósitos bancários regulares na conta 

dos membros da família (se renda por doação); 
 

V - cópia do comprovante de residência em nome do membro principal do grupo 

familiar. 

 

4.4 DA DOCUMENTAÇÃO DO FIADOR E CÔNJUGE: 
 

I – cópia do RG e CPF do fiador e cônjuge; 

II – cópia da certidão de casamento, divórcio, separação ou declaração de união 
estável, quando houver; 
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III – cópia da certidão de óbito (se houver); 

IV- cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de renda do fiador e cônjuge (quando 
houver), que devem ser: 

a) cópia dos 03 (três) últimos holerites/contra-cheques, acompanhado de cópia da 
CTPS (páginas foto, qualificação e contrato), ou; 

b) cópia dos 03 (três) últimos demonstrativos de pró-labore, decore ou RPA (se 
autônomo ou profissional liberal), ou; Comprovante atual de recebimento de 
proventos (se pensionista ou aposentado), ou; 

c) cópia dos 06 (seis) últimos recibos de depósitos bancários regulares na conta do 
fiador e/ou cônjuge (se renda por doação); 
 

V - cópia do comprovante de residência em nome próprio ou em nome do cônjuge. 
 

4.5 OUTROS DOCUMENTOS: 
 

I - relatório médico recente, expedido no máximo a 03 (três) meses, descrevendo, 
pormenorizadamente, o tipo de enfermidade, sua lesão, se temporária ou 
permanente, CID, etc., em caso de doença de algum membro do grupo familiar; 

II - quaisquer outros documentos que a CPEU julgar necessário para comprovação 
as informações prestadas; 

III - outros que o Aluno/Representante legal entender necessário para testificar 
hipossuficiência. 

 

5.0 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
 

5.1 A lista de alunos selecionados no PROFAI será extraída da lista de 

classificados, de acordo com a quantidade de vagas por curso e turno, ordem de 

classificação crescente, seu CRA – Coeficiente de Rendimento Acadêmico, 

quando houver, sendo que sua pontuação se dará conforme critérios apurados 

segundo fórmula abaixo: 
 

(IC = (RFxMPxDCxFPxCSxEP)/GF), onde: 
 

 

IC - Índice de classificação; 
 

RF - Renda Familiar mensal (renda bruta mensal de todos os membros da família); 

GF - Grupo Familiar (quantidade de membros no grupo familiar, incluindo o 

candidato). Entende-se como Grupo Familiar aquelas pessoas que residem sob o 

mesmo teto, que não seja de forma provisória; 

MP - Moradia própria (quando a moradia é alugada ou cedida não se considera 

como sendo casa própria) 
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Sim = 10 

Não = 06 
 

 

DC - Doença Crônica (membro(s) do grupo familiar que seja(m) acometido(s) de 

alguma doença crônica comprovada com laudo médico); 

Sim = 06 

Não = 12 
 

FP - Faculdade Particular (outro membro do grupo familiar que estude em 

faculdade particular). O membro de grupo que estude através de bolsa integral ou 

financiamento integral não é considerado aluno de faculdade particular. 

Sim = 08 

Não = 10 
 

CS - Curso Superior (se o candidato já é graduado)  

Sim = 30 

Não = 10 
 

EP – Escola Pública ou Particular (se o aluno estudou ensino médio em escola 

pública ou particular). Entende-se por aluno que se enquadra como pertencente à 

escola pública aquele que cursou TODO o Ensino Médio na referida rede de ensino 

ou que estudou escola particular sendo bolsista integral. 
 

Particular = 12 
Pública = 06 
 

5.2 A seleção dar-se-á em ordem crescente do IC - índice de classificação 

apurado pela fórmula do Art. anterior. 
 

5.3  Caso o Programa em destaque contemple Discentes que já tenham cursado 

01 (um) ou mais semestre(s) letivo(s), o Coeficiente de Rendimento Acadêmico 

(CRA) do aluno classificado será considerado para efeito de seleção. 
 

5.4 Havendo empate, o candidato será selecionado obedecendo aos critérios de 

análise dos itens abaixo, necessariamente nesta ordem: 

 

5.4.1 A menor pontuação no item Doença Crônica; 
5.4.2 O candidato mais velho;  
5.4.3 Maior número de membros do grupo familiar. 

 

5.5 Havendo divergência entre as informações preenchidas no questionário e/ou 

com a documentação comprobatória o candidato será eliminado da seleção. 

 

6.0 DA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS  

 

6.1 A CPEU irá divulgar, até o dia 30/07/2019, no portal da FAI 
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www.faifaculdade.com.br, a lista dos alunos selecionados ao Programa PROFAI 

2019.2, e sua ordem de classificação se dará em consonância com o quanto 

estabelecido por Edital e Regulamento. 

 

6.0 DA ASSINATURA DO CONTRATO DO PROFAI 

 

6.1 Os alunos selecionados terão até o dia 08/08/2019 para comparecer a 

Secretaria Acadêmica e firmar o contrato, devidamente assinado pelo 

aluno/Representante Legal, Fiador e Cônjuge, se houver, observado o quanto 

estabelecido no art. 51, do Regulamento. 
 

6.2 A Nota Promissória não precisará ter reconhecimento de firma, nas 

assinaturas, considerando que a CPEU poderá conferir a sua autenticidade 

comparando-as com as assinaturas postadas e reconhecidas no contrato. 

6.3 Na hipótese do ALUNO/CONTRATANTE deixar de entregar toda 

documentação (contrato, aditivos, dentre outros)  exigida no prazo estipulado, na 

forma e prazo estabelecido neste edital e Regulamento, a CPEU convocará o 

próximo candidato classificado para preencher a vaga sobressalente, conforme art. 

20 do Regulamento. 

 

7.0 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1 O aluno/CONTRATANTE participante do PROFAI 2019.2 ficará obrigado ao 

pagamento de R$ 15,00 (quinze reais), a título de taxa administrativa, que incidirá 

sobre cada parcela mensal do referido Programa, conforme estabelecido no art. 28, 

do Regulamento. 

7.2 O valor da mencionada taxa administrativa poderá ser mantido ou majorado 

nos próximos contratos/aditivos, de acordo com a conveniência da CONTRATADA. 

7.3 O ALUNO/CONTRATANTE postulante a uma vaga disponível neste Edital, deve 

efetuar o pagamento da matrícula, valor correspondente à parcela 1/6 da 

semestralidade de seu respectivo curso, ou optar pelo parcelamento da mesma nas 

demais parcelas vincendas.  

7.4 Caso o ALUNO/CONTRATANTE tenha efetuado o pagamento de qualquer 

mensalidade subsequente a matrícula, e sendo o mesmo contemplado por este 

Programa, a CPEU irá distribuir os referidos valores por ventura adimplidos na 

quitação das parcelas do PROFAI. 

7.5 Se o respectivo Programa perdurar para os semestres subsequentes ao 

semestre corrente, considerando o quanto estatuído no art. 37 do Regulamento, o 

presente edital se aplicará aos ALUNOS/CONTRATANTES contemplados nesta 

seleção. 
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7.6 O encerramento / cancelamento da participação do aluno / CONTRATANTE no 

respectivo Programa acarretará nas consequências previstas nos Arts. 45 e 47 do 

Regulamento. 

7.7 Todas as dúvidas serão dirimidas pela CPEU. 

7.8 Este Edital entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

 

Irecê/BA, 10 de julho de 2019. 

 

 

 

Prof. Marcos Batista de Carvalho 

Diretor Geral  

Faculdade Irecê –FAI  
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