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REGULAMENTO DE PROCESSO SELETIVO PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS INTEGRAIS (DE 100%) 
PARA CANDIDATOS PRÉ-SELECIONADOS NO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI 

- PRIMEIRO SEMESTRE 2021 - 
 

1. A FACULDADE REBOUÇAS DE CAMPINA GRANDE, entidade mantida pela INFOGENIUS ESCOLA 

TÉCNICA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES - LTDA, estabelece o presente regulamento, que 

regerá as condições para o Processo Seletivo para concessão e manutenção das modalidades de 

bolsas de estudo integrais e benefícios do PROUNI, para o Processo Seletivo semestre/2021.1 

para cursos de graduação presenciais.  

2. A FACULDADE REBOUÇAS DE CAMPINA GRANDE opta por aplicar Processo Seletivo Próprio junto 

aos candidatos pré-selecionados pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI conforme 

Edital do PROUNI 2021, Ítem 4 (quatro). 

3. O CANDIDATO pré-selecionado deverá proceder à entrega da documentação pertinente junto a 

FACULDADE REBOUÇAS DE CAMPINA GRANDE para o curso que foi pré-selecionado, para o fim 

de comprovação das informações prestadas em sua inscrição e participação em processo 

seletivo próprio da instituição.  

4. As matrículas dos beneficiados com bolsa integral deverão ser realizadas presencialmente na 

Secretaria da FACULDADE REBOUÇAS DE CAMPINA GRANDE, no prazo e calendário estipulado 

pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI.  

 

Realização da Prova:  

• No ato de entrega dos documentos comprobatórios em conformidade com o Edital do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI 2021, o candidato será orientado a preencher 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO PERÍODO LETIVO 2021.1 da Faculdade 

Rebouças de Campina Grande. 

• Na FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PERÍODO LETIVO 2021.1 constará a Data e 

Horário que será realizado o Processo Seletivo. 

• Todas as Provas serão realizadas no Campus II da Faculdade Rebouças de Campina Grande – 

FRCG, situada a Rua Antônio Guedes de Andrade, nº 190, Bairro do Catolé, no município de 

Campina Grande-PB, Paraíba. 
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• A Prova será composta por uma Redação, devendo ser feita presencialmente, respeitando os 

protocolos de Biossegurança emanados pelas autoridades municipais e estaduais.  

• O candidato terá o tempo de 2 (duas) horas para realizar a Prova de Redação. 

• A prova será corrigida por banca de Professores da Faculdade Rebouças. 

• O resultado será disponibilizado na Secretaria Acadêmica da Faculdade Rebouças de 

Campina Grande no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a realização ou em prazo 

inferior conforme calendário de prazos para a lista de pré-classificados do Programa 

Universidade para Todos – PROUNI 2021.   

• A Prova de Redação terá peso 10 (dez), e nota expressa em escala de zero a dez, totalizando 

100 (cem) pontos. 

• O Candidato deverá procurar escrever sua redação com letra legível, para evitar dúvidas 

no momento da avaliação. Redação com letra ilegível poderá não ser avaliada. 

• Será reprovado o Candidato que obtiver Nota inferior a 7,0 (sete). 

• Não caberá ao candidato revisão de prova. 

• Em caso de reprovação do candidato no Processo Seletivo próprio da Faculdade Rebouças 

de Campina Grande, o mesmo poderá solicitar vistas da avaliação efetuada quando 

solicitada.  

Documentação obrigatória no dia da prova: Documento de identificação com foto (só são válidos 

carteira de identidade, carteira de motorista, carteira profissional ou passaporte).  

Caderno de Resposta: Ao final da prova, o candidato deverá entregar o Caderno de Resposta da 

prova de redação, isto é, não será permitido que o candidato se ausente do local de prova tendo em 

posse o caderno de resposta.  

  

O candidato no processo seletivo será considerado desclassificado quando:  

• Não cumprir com os prazos estabelecidos pelo PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – 

PROUNI  2021; 

• Quando da ausência ou falta de documentos comprobatórios conforme Edital do PROGRAMA 

UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI  2021; 

• Deixar de realizar a prova conforme os critérios estabelecidos neste Edital;  

• Usar de meios fraudulentos ou ilícitos em qualquer momento do processo seletivo;  
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• Usar, durante a aplicação das provas, instrumentos para suporte a cálculos (réguas, calculadora, 

esquadros, compassos, transferidores e similares), bem como usufruir de telefone celular, 

radiotransmissor, “pager” ou semelhantes;  

• Obtiver, na redação, nota inferior a 7,0 (sete);  

• Deixar de comparecer para efetuar sua matrícula na data aprazada.  

  

    

Campina Grande - PB, 15 de Dezembro de 2020.   

  

 
  

  

  

  

  

  

  


