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FLUXO DE SOLICITAÇÃO – ALUNOS NOVOS

Triagem dos  
beneficiados e envio das 

informações.

Estácio - Processo de 
lançamento de bolsa e 

feedback.

O candidato deverá acessar o site www.estacio.br para 
agendar o vestibular na Unidade.
Após a aprovação no vestibular a Federação deverá nos 
enviar as seguintes informações para lançamento da bolsa:
• Número de inscrição no concurso;
• CPF e nome completo;
Prazo
• O relatório com as informações dos candidatos deve ser 

enviado até  20 dias antes do inicio do período letivo.

Recebimento, conferência e lançamento das bolsas do 
PROJETO no sistema financeiro da Estácio.

Prazo
O processo de lançamento deve ser finalizado em até 10 
dias úteis a contar da data de envio da planilha final de 
beneficiados.

http://www.estacio.br/


FLUXO DE SOLICITAÇÃO – TRANSFERÊNCIA EXTERNA

PROJETO – Triagem dos  
beneficiados e envio das 

informações.

Estácio - Processo de 
lançamento de bolsa e 

feedback.

Após a aprovação do processo de transferência externa que 
é feito diretamente nas unidades  ou no link 
http://cursos.estacio.br/?estado=RJ o candidato deve 
enviar as seguintes informações:
• Numero de requerimento de TE;
• CPF e nome completo.
Prazo
• O prazo de envio das informações  é o mesmo aplicado 

para  vestibulandos.

Recebimento, conferência e lançamento das bolsas do 
PROJETO no sistema financeiro da Estácio.

Prazo
O processo de lançamento deve ser finalizado em até 10 
dias úteis a contar da data de envio da planilha final de 
beneficiados.

http://cursos.estacio.br/?estado=RJ


FLUXO DE RENOVAÇÃO DE BOLSAS 

PROJETO – Retorno e 
Apelações

A Estácio analisa ao final do semestre o desempenho acadêmico e 
financeiro de todos os alunos beneficiados pela parceria e envia um 

relatório com o parecer da instituição para o PROJETO.
Prazo
• O prazo de envio das informações e de 30 dias antes do inicio do 

período letivo.

Lançamento e feedback

Após o recebimento da planilha de desempenho o PROJETO analisa 
o parecer da Estácio e informa quais atletas permaneceram no 
projeto.
Prazo
• O prazo de resposta é de até 10 dias úteis.

Após o retorno do PROJETO a Estácio inicia o processo de 
lançamento das bolsas.
Prazo
O processo de lançamento deve ser finalizado em até 10 dias úteis 

a contar da data de envio do feedback do PROJETO .

Estacio - Feedback 
Planilha de Desempenho



PILAR ESTÁCIO CIDADANIA – PROJETO TÊNIS 
CRITÉRIOS DE RENOVAÇÃO

O processo de renovação de bolsas é semestral  e segue as diretrizes abaixo:  

• Financeiro - O aluno não pode ter pendência financeira no semestre;

• Coeficiente de rendimento - CR do aluno deve ser igual ou maior que 6,0;

• Acadêmico - O aproveitamento acadêmico do semestre deve ser maior ou igual 

75% das disciplinas cursadas, ou seja, se o aluno cursou 6 disciplinas no semestre 

deve obter aprovação de o mínimo 4 disciplinas.



Obrigado!


