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O Programa de Bolsas foi concebido para que seja possível trazer os melhores
talentos para cursar a Link, independentemente de suas condições
financeiras. Portanto, esse programa auxilia os candidatos que comprovarem
necessidades e que tenham alcançado a aprovação no processo seletivo.

Trata-se de uma bolsa de estudos parcial e restituível, com variação de 10% a
85% do valor da mensalidade, de acordo com cada situação socioeconômica.
O valor atualizado e vigente a partir de janeiro de 2023 é de R$10.612,00 (dez
mil seiscentos e doze reais) e esta será a base para concessão da bolsa de
estudos. Dentre os critérios avaliados estão:

O processo para a concessão da bolsa de estudos passa pelo Comitê de Bolsa
de Estudos e está condicionado à análise detalhada e verificável de toda a
documentação do aluno e de seus parentes que compõem a renda familiar.
Caso identificada qualquer inconsistência ou incoerência nas informações, a
concessão será invalidada.
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Cronograma do processo seletivo e solicitação da bolsa de
estudos:

Primeira Chamada
01/11 a 10/11 - Preenchimento do formulário específico de Bolsa 
16/11 - Término do processo seletivo 
18/11 - Divulgação da primeira lista de chamada 
21/11  a 23/11 - Entrega da documentação comprobatória de renda
23/11 a 28/11 - Reunião de Concessão de Bolsa 
01/12 - Limite de matrícula primeira chamada 

Segunda Chamada
05/12 - Divulgação da segunda lista de chamada
06/12 a 08/12 - Entrega da documentação comprobatória de renda
08/12 e 12/12 - Reunião de Concessão de Bolsa 
13/12 - Limite de matrícula segunda chamada 

Terceira Chamada
14/12 - Divulgação da terceira lista de chamada
15/12 a 19/12 - Entrega da documentação comprobatória de renda
19/12 e 20/12 - Reunião de Concessão de Bolsa 
21/12 - Limite de matrícula terceira chamada

*Datas poderão sofrer alterações de acordo com o número de reuniões de Concessão de Bolsa de Estudos e os novos
prazos serão informados em comunicados por e-mail.
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Preenchimento, durante o formulário de inscrição, do campo de
necessidade de bolsa de estudos;
Preenchimento do formulário específico de Bolsa de Estudos durante
a fase Prep
Aprovação no processo seletivo Jornada Link;
Envio da documentação comprobatória;
Agendamento da reunião de bolsa de estudos;
Divulgação da bolsa concedida;
Matrícula no curso de graduação.

O PROCESSO

A solicitação da Bolsa de Estudos deve ser feita única e exclusivamente
no momento da inscrição do processo seletivo Jornada, sinalizando no
respectivo campo do formulário. Não serão considerados pedidos de
bolsa de estudos feitos fora do prazo de inscrição. Após a aprovação no
processo seletivo serão requisitados documentos para os solicitantes de
bolsa.

O processo completo segue as seguintes etapas:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

O não cumprimento de qualquer etapa do processo será julgado pelo
Comitê de Bolsa de Estudos, que poderá indeferir a bolsa solicitada.
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10% a 50% - 1 vez o tempo de utilização da bolsa (1 ano de carência + 4 anos
de restituição)
51% a 69% - 1,5 vez o tempo de utilização da bolsa (1 ano de carência + 6 anos
de restituição)
70% a 85% - 2 vezes o tempo de utilização da bolsa (1 ano de carência + 8
anos de restituição)

RENOVAÇÃO E RESTITUIÇÃO

As bolsas de estudo são concedidas de forma semestral, com renovação após o
término do respectivo período letivo pelo Comitê de Bolsa de Estudos.

A restituição do valor devido pela bolsa de estudos é atualizada mensalmente
somente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período, sem
cobrança de demais juros ou encargos.

Após formado, o aluno deverá iniciar a restituição do valor através de
pagamentos mensais e consecutivos, respeitando os prazos estabelecidos
abaixo de acordo com o montante concedido:
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Documento de identificação dos familiares que residem com você (RG
ou CNH)
Comprovante de residência dos moradores com idade igual ou superior
a 18 anos

LINK SCHOOL OF BUSINESS - PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDO  

Abaixo os documentos que serão pedidos durante o processo formal de
avaliação de solicitações de bolsa. A intenção é dar mais tempo para que
todos possam providenciá-los. Vale ressaltar que somente candidatos
aprovados no processo de seleção poderão fazer o pedido formal de bolsa.
Mais detalhes sobre o cronograma e o processo de avaliação estão no
ANEXO I do Edital ou no site da instituição.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA TODOS OS CANDIDATOS 

Caso o Comitê de Avaliação julgue as informações enviadas como
insuficientes para uma análise clara da sua situação financeira e/ou de sua
família, seu pedido de Bolsa de Estudos poderá ser indeferido. 
Para isso, pede-se que você entregue, independentemente da sua situação
financeira, as seguintes informações:

Observação: caso você seja bolsista no Ensino Médio, providenciar seu
comprovante de bolsa, sendo carta da escola ou boleto que comprove
desconto.
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Cópia da DASN - Declaração Anual do Simples Nacional para
Microempreendedor Individual 
Cópia do CCMEI - Certificado de Condição do Microempreendedor
Individual; 
Cópia do seu demonstrativo de faturamento referente aos últimos 03 (três)
meses; 
Extrato bancário dos 03 (três) últimos meses. 

Cópia de comprovantes dos seus recebimento do benefício em questão
referentes aos 03 (três) últimos meses. 
Extrato bancário dos 03 (três) últimos meses. 

DOCUMENTOS SOLICITADOS POR CATEGORIA

Entende-se por Renda Familiar, a somatória de toda receita recebida pelas
pessoas que moram com você. Por exemplo, se você mora com seus pais e
mais um irmão, deverá categorizar cada um deles de acordo com a relação
abaixo e nos fornecer documentos de cada um. Como mencionado
anteriormente, será necessária a apresentação de documento de identificação
de todos.
Para comprovação de renda familiar listamos abaixo a documentação
necessária de acordo com cada situação financeira . Providencie, de acordo
com sua faixa, todos os documentos descritos.

MEI - Microempreendedor Individual

Benefícios Sociais (Bolsa Família / Bolsa Escola /Auxílio Doença / Cadastro
Único) 
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Cópia da primeira folha da carteira de trabalho (com os dados) e da
folha do último registro de trabalho; 
Cópia da rescisão do contrato de trabalho último ; 
Caso receba, cópia do comprovante de pagamento do Auxílio
Desemprego

Cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (todas as
páginas). Lembrando que os moradores da mesma residência devem
constar como dependentes ou enviar suas respectivas declarações
Cópia do informe de pagamento dos últimos 03 (três) meses; 
Cópia do extrato bancário dos últimos 3 meses; 

Cópia do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral de Pessoa
Jurídica;
Cópia do Pro Labore;  
Cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica; 
Cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (todas as
páginas). Lembrando que os moradores da mesma residência devem
constar como dependentes ou enviar suas respectivas declarações 
Quadro de Sócios e Administradores (QSA); 
Extrato bancário dos 03 (três) últimos meses das contas pessoa física e
jurídica. 

Desempregado 

Assalariado (Com Carteira Assinada) 

Pessoa Jurídica 
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Cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (todas as
páginas). Lembrando que os moradores da mesma residência devem
constar como dependentes ou enviar suas respectivas declarações
Cópia da primeira folha da carteira de trabalho (com os dados) e da folha
do último registro de trabalho;
Extrato bancário dos 03 (três) últimos meses.
Declaração de trabalhador autônomo de próprio punho registrada e
autenticada em cartório 

Cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (todas as
páginas). Lembrando que os moradores da mesma residência devem
constar como dependentes ou enviar suas respectivas declarações
Cópia do registro de profissional liberal
Extrato bancário dos 03 (três) últimos meses. 

Cópia da primeira folha da carteira de trabalho (com os dados) e da folha
do último registro de trabalho e da página destinada aos Contratos de
Trabalho, mesmo que esteja em branco;
Declaração de próprio punho informando há quanto tempo é Do Lar
com registro em cartório (autenticar a assinatura); 

Holerite e/ou extrato de benefício do INSS dos últimos três meses;
Extrato bancário dos últimos três meses;
Se pensionista, comprovante dos últimos três meses do recebimento de
pensão por morte/alimentícia/invalidez.

Autônomo (Informal) 

Profissional Liberal 

Do lar 

Aposentado
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O programa de bolsas de estudos para alunos da graduação da Link pode ser
consultado através do ANEXO I deste documento. Nele você encontrará
informações sobre as regras e como participar do processo de concessão. As
bolsas restituíveis atenderão somente candidatos com necessidade financeira.

O candidato interessado em solicitar bolsa de estudos deverá manifestar o
interesse no formulário de inscrição do processo seletivo e seguir todas as
etapas descritas, incluindo o envio da documentação necessária e descrita no
ANEXO II, em momento oportuno.

O não cumprimento de qualquer uma das etapas, ou mesmo cumprimento
incompleto de alguma delas, implica na impossibilidade de a solicitação de
bolsa ser aceita. Todas as informações financeiras e decisões sobre bolsas de
estudo são confidenciais.

COMITÊ DE BOLSA DE ESTUDOS


