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Colombo, 08 de julho de 2022 
 

CIRCULAR REF. PROCESSO DE BOLSA DE ESTUDO/SOCIAL 2023 /ALUNOS DO COLÉGIO 
 
PREZADOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS: 
 
As Irmãs Passionistas, por meio das suas unidades, têm como missão: Assistir e Educar integralmente o ser 
humano, a partir de valores éticos, cristãos e da identidade Passionista, para a sua realização plena e 
comprometida com uma sociedade solidária. Para cumprimento de seus objetivos, abrimos o PROCESSO DE 
ANÁLISE DE BOLSA DE ESTUDO/SOCIAL PARA O ANO LETIVO DE 2023.  
 
O Processo de Bolsa de Estudo/Social 2023 está aberto a todos os usuários atuais em estado de 
vulnerabilidade social. O processo de solicitação de Bolsa deverá ser realizado pelos pais ou responsáveis 
que deverão preencher os formulários disponibilizados pelo Colégio e providenciar as cópias dos documentos 
comprobatórios para NOVA avaliação. 
 
O BENEFÍCIO É VÁLIDO POR 1 (UM) ANO LETIVO, SENDO NECESSÁRIO REFAZER O PROCESSO ANUALMENTE. 
 
Por força da legislação vigente (art. 13º e 14º da Lei 12.101/2009), a documentação apresentada será 
criteriosamente analisada pela Comissão Passionista de Bolsa de Estudo/Social, de acordo com as normas 
da Associação Protetora da Infância – Província do Paraná (API-PPR), levando em consideração a condição 
socioeconômica do grupo familiar e suas intercorrências, bem como o número de Bolsas de Estudo/Social 
disponíveis para concessão.  
 
Cabe esclarecer que a falta da documentação exigida (formulários e documentos), bem como o 
descumprimento das datas estabelecidas (cronograma), acarretará o INDEFERIMENTO AUTOMÁTICO da 
Bolsa de Estudo/Social 2023. Isto também ocorrerá, nos casos de informações ilegíveis, inidôneas, 
inverídicas ou fraudulentas.  
 
A documentação apresentada em nenhuma hipótese será devolvida e ficará arquivada pela Comissão 
Passionista de Bolsa de Estudo/Social da API-PPR, a qual garante sigilo das informações e documentos 
recebidos.  
 
RESSALTAMOS QUE NÃO SERÃO ENCAMINHADOS OS PEDIDOS DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÕES DE AUXÍLIO 
SOCIOEDUCACIONAL AOS EDUCANDOS EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA* (PARCELAS MENSAIS DO 
PERÍODO REGULAR, SERVIÇOS ESPECÍFICOS, INTEGRAL, CURSOS EXTRACURRICULARES E ACORDOS), COM 
IRREGULARIDADES PEDAGÓGICAS E/OU COMPORTAMENTAIS E RENDIMENTO ESCOLAR ABAIXO DA 
MÉDIA.  
* PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA, PROCURAR A TESOURARIA DO COLÉGIO. 
 
 
1. PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO/SOCIAL 2023 
1.1 A seguir o cronograma do Processo de Bolsa de Estudo/Social 2023 do Colégio Passionista Nossa 
Senhora do Rosário: 

Programação 
ALUNOS MATRICULADOS 

Período (dias úteis) * 
1. Divulgação da CIRCULAR DE BOLSA DE ESTUDO/SOCIAL 

2023 com orientações sobre o Processo  
08 de julho de 2022 (via ClassApp/E-mail/Site) 

2. Retirada dos FORMULÁRIOS PRÓPRIOS E RELAÇÃO DE 
DOCUMENTOS na Secretaria do Colégio 

01, 02 e 03 de agosto de 2022 

Colégio Passionista Nossa Senhora do Rosário  
Rua do Rosário, n° 54, CEP 83414-240, Colombo, Paraná  

Fone: (41) 3656-3835       
Site: www.passionista.com.br/rosario 

 



2 

 

3. Devolução dos formulários próprios preenchidos e 
apresentação dos documentos comprobatórios (na 
Secretaria do Colégio conforme agendamento) 

De 05 a 11 de agosto de 2022 

4. Análise dos processos (somente documentação 
completa) 

De 12 de agosto a 23 de setembro de 2022 

5. Divulgação do resultado por E-MAIL aos pais ou 
responsáveis  

De 26 a 30 de setembro de 2022 

6. Assinatura do Termo Aditivo 2023 
 

A agendar 

* Não serão aceitos pedidos para obtenção do auxílio socioeducacional após as datas informadas. NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZOS. 

 
1.2 Relação de documentos que serão RETIRADOS pelos pais e responsáveis em envelopes: 
1- FORMULÁRIOS PRÓPRIOS 
-Declaração de Compromisso e Responsabilidade (datada e assinada pelo/a Responsável Financeiro/a). 
-Formulário Socioeconômico Familiar (para preenchimento) 
-Relatório de Despesas (para preenchimento) 
-Carta de Justificativa de Solicitação da Bolsa de Estudo/Social (redigida a próprio punho, datada e assinada 
L2020pelo/a Responsável Financeiro/a) 
2- RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 
Listagem da documentação obrigatória para comprovação das informações do grupo familiar.   
 
1.4 Observações relevantes: 

 Todos os documentos solicitados se referem aos membros da composição familiar que moram no 
mesmo domicílio e possuem mais de 18 anos. 

 A Comissão Passionista de Bolsa de Estudo/Social não dará andamento ao processo 2023 se a 
documentação não estiver completa e/ou correta, se existirem pendências financeiras, se o rendimento 
escolar estiver abaixo da média e se houver ocorrências comportamentais. 

 Serão realizadas visitas domiciliares pela ASSISTENTE SOCIAL, caso necessário, com agendamento prévio. 

 A divulgação do resultado da solicitação de auxílio educacional aos pais/responsável dos educandos 
matriculados e futuros educandos será realizada antes da rematrícula/matrícula, SOMENTE por e-mail 
do/a Responsável Financeiro/a. 

 A efetivação da Bolsa de Estudo/Social para 2023 se confirmará após assinatura do TERMO ADITIVO ao 
Contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar/2023. 

 Dúvidas pertinentes ao processo de Bolsa de Estudo/Social 2023 com Jussara: 
jussara.sisparana@passionista.com.br 

 
Enfatizamos que, ao realizar o Processo de Bolsa de Estudo/Social o Colégio Passionista Nossa Senhora do 
Rosário acredita no desenvolvimento do educando, na essência familiar e no crescimento da sociedade. Por 
isso, reserva-se o direito de investir nos educandos cujas famílias estejam integradas com a sua proposta 
educativa, na fé que norteia os seus caminhos, nos princípios utilizados para alcançar os objetivos 
apresentados, como Instituição Religiosa, além do critério da real necessidade e de acordo com a 
disponibilidade de recursos.   
 
Cordiais saudações, 
 
 
Comissão Passionista de Bolsa de Estudo/Social 

mailto:jussara.sisparana@passionista.com.br

