REGULAMENTO
VESTIBULAR SUPERAÇÃO - 2019/2
O vestibular denominado "SuperAção", conferirá aos novos ingressantes de 2019/2, bolsas de
estudos de até 50% no primeiro semestre do curso. Na continuidade do curso, no segundo e
terceiro semestres, os ingressantes recebem bolsa regressiva, mediante participação em uma
das ações sociais dispostas neste documento.

DA PARTICIPAÇÃO E DO PERÍODO
1) Poderão participar deste vestibular apenas novos alunos da UniRitter que ingressarem através
do Vestibular Superação, realizado no semestre de 2019/2.
2) O Vestibular Superação ocorre no dia 01 de junho de 2019 e para participar, o candidato deve
se
inscrever
através
dos
canais de
atendimento
da
UniRitter,
no
link
www.uniritter.edu.br/superacao, pelo telefone ou presencialmente, até o dia 31 de maio. A taxa
de inscrição será isenta, mediante à doação de um agasalho ou cobertor, que deverá ser
entregue no dia da prova.
3) O período de participação poderá ser prorrogável por decisão da Diretoria desta instituição.

DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO E DA VALIDAÇÃO
4) Para participar da campanha, o candidato deve seguir o seguinte passo a passo:
4.1) Realizar a inscrição no Vestibular Superação, até o dia 31 de maio de 2019, no link
disponibilizado neste documento, no item 2;
4.2) Deverá comparecer no dia 01 de junho, munido de um agasalho ou cobertor para
doação e realizar a prova de redação.
4.3) Caso aprovado, o candidato poderá realizar sua matrícula no mesmo dia;
4.4) No ato da matrícula, deverá escolher participar de uma das ações sociais
disponibilizadas pela UniRitter, conforme abaixo:
EcoResponsáveis: auxiliar, junto com um grupo de especialistas, na limpeza de um
espaço público durante um turno.
Marmita Solidária: doar 1kg de alimento e ajudar os alunos veteranos a produzir e entregar
marmitas para a comunidade.
Casa de Brinquedo - Produção lúdica: participar de uma oficina para produção de
brinquedos (carrinhos, bonecos de pano, entre outros) e acessórios infantis que serão
doados para crianças carentes.
Treinamento Social: participar de um treinamento de conscientização e aprender como
funciona na prática o voluntariado. Ao final, poderá escolher um projeto livre para se
inscrever.

Love Pet: doar ração para uma ONG cadastrada, participar de um dia de atendimentos à
animais e apoiar uma feira de adoção de animais carentes.
Já sou voluntário: para quem já realiza algum tipo de ação voluntária, deverá apresentar
comprovante de voluntariado frequente de ONG com CNPJ ou carteirinha de doador
regular de sangue.

4.5) Ao efetivar a matrícula, com a ação escolhida, o candidato assina um termo de
comprometimento de participação, e garante a bolsa de até 50% no primeiro semestre. O
percentual é definido de acordo com o curso, campus e quantidade de créditos de sua
escolha.

4.6) O aluno deverá realizar a ação escolhida, até o dia 01 de dezembro de 2019, nas
datas e horários indicados pela organização do vestibular, para que obtenha a validação
e garantia de bolsas regressivas no segundo e terceiro semestres. O percentual é definido
de acordo com o curso, campus e quantidade de créditos escolhidos. A bolsa concedida
é pessoal e intrasferível.
5) O não cumprimento das ações sociais mencionadas no item 4 dentro do prazo estipulado
impossibilita a validação e concessão da bolsa regressiva nos próximos dois semestres,
garantindo apenas a bolsa de estudos de até 50% no primeiro semestre, pela participação e
aprovação no vestibular SuperAção.
6) Na impossibilidade de participar da ação escolhida por algum conflito de data ou horário, o
candidato poderá escolher uma das outras ações, descritas no item 4 deste documento.
7) As datas para realização das ações serão divulgadas no site www.uniritter.edu.br e é de
responsabilidade do candidato a leitura da informação pública.
8) Casos omissos serão discutidos pela diretoria da UniRitter.
9) Em caso de trancamento da matrícula, o benefício é automaticamente cancelado.
10) Demais regras de bolsas desta instituição, seguem sendo aplicadas, independemente desse
regulamento.
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