
O projeto Wake Up tem como propósito despertar jovens para cumprirem 
a missão de fazer discípulos de Jesus em todos os lugares. O objetivo é que os 
participantes do projeto cresçam tanto área espiritual quanto pessoal, servindo 
as igrejas locais e conduzindo pessoas à salvação em Jesus Cristo. 

A bolsa de estudos para o Wake Up é uma possibilidade deste projeto aben-
çoar ainda mais jovens. 

1. As bolsas buscam promover a participação de adolescentes e jovens de bai-
xa renda.

2. As bolsas são parciais, destinada aos estudantes do Wake Up. 

3. As bolsas serão concedidas em duas modalidades:

a. Bolsa parcial de 25% (vinte e cinco por cento);
b. Bolsa parcial de 50% (cinquenta por cento). 

4. As bolsas de estudo serão concedidas para o período do primeiro semestre 
do ano letivo de 2022. 

5. A inscrição do candidato no processo seletivo para a concessão de bolsas, 
obedecerá às seguintes etapas: 

a. Divulgação do processo seletivo para a concessão de bolsas, median-
te publicação deste edital, a partir de 27/09/2021; 

b. Inscrição do candidato, entregando toda a documentação solicitada;
c. Recebimento e análise das solicitações;
d. Divulgação do Resultado.

6. Para ser candidato à bolsa de estudos parcial, a pessoa deverá preencher os 
seguintes requisitos:

a. Enviar até 08 de novembro de 2021 o requerimento de bolsa, formu-
lário socioeconômico, documentação de comprovação socioeconô-
mica e formulário de recomendação do pastor/líder devidamente 
preenchido (acesso disponível do site do Wake Up wakeup.fbp.edu.
br);

b. Realizar entrevista socioeconômica, conforme agendamento.  

7. Uma comissão receberá todos os formulários, avaliará a situação de cada 
pessoa e conceberá bolsa usando três critérios básicos:

a. Necessidade do estudante;
b. Potenciais do estudante para o ministério;
c. Condições financeiras. 
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8. Análise e divulgação do resultado:

a. A análise dos requerimentos será realizada pela Coordenação da Ins-
tituição de Ensino;

b. Comunicação aos candidatos selecionados, no prazo estabelecido 
neste edital;

c. Caso necessário, serão realizados agendamentos com o candidato e/
ou responsável com a Coordenação da Instituição;

d. Apresentação e julgamento de recursos, no prazo estabelecido neste 
edital; 

e. Matrícula e assinatura do Contrato de Concessão, para os candidatos 
selecionados, no prazo estabelecido neste edital. 

9. O candidato(a) que não possuir os documentos solicitados ou mentir nas 
informações exigidas, automaticamente será desclassificado do processo 
seletivo de bolsa.

10. Condições impeditivas da concessão e da manutenção da bolsa de estudos 

a. Deixar de efetivar a matrícula no prazo definido pela Faculdade;
b. A qualquer tempo, se comprovada inidoneidade ou falsidade de do-

cumento e de informação prestada pelo requerente; 
c. Por solicitação do candidato ou de seu responsável legal; 
d. Pela evasão do aluno com bolsa; 
e. O aluno com bolsa deverá apresentar bom rendimento acadêmico e 

sua conduta deverá estar de acordo com o padrão da disciplina esta-
belecido no Regimento Interno da Faculdade; 

f. A frequência do aluno com bolsa dever ser igual ou superior a 75% 
no ano letivo; 

g. Deixar de entregar documentos necessários a análise da comissão. 

11. As bolsas de estudo serão oferecidas conforme a disponibilidade financeira 
da instituição educacional.

12. O processo seletivo de concessão de bolsa de estudo obedecerá às etapas e 
prazos:

ETAPAS DO PROCESSO DATAS
Publicação do edital no site do Wake Up a partir 27/09/2021

Acesso ao requerimento de bolsa, formulário socio-
econômico, documentação de comprovação socio-
economica, formulário de recomendação do pastor/
líder (link disponível no site do Wake Up)

a partir 27/09/2021

Recebimento do requerimento de bolsa, formulário 
socioeconômico, formulário de recomendação do 
pastor/líder

11/10/2021 a 08/11/2021

Período de Análise 09/11/2021 a 22/11/2021

Divulgação do resultado (Site do Wake Up) 24/11/2021

Matrícula dos candidatos selecionados De 25/11/2021 a 20/12/2021
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Ijuí, 27 de setembro de 2021.

Eduardo Leimann Balaniuk
Coordenador de Extensão


