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PARECER SOBRE REVISÃO DE REPROVAÇÃO DE PEDIDO DE BOLSA 
 

A solicitação de Bolsas de Estudos para o primeiro semestre do corrente ano 
teve seu término no dia 24 de fevereiro, posteriormente os pedidos foram analisados 
pela COMABE - Comissão Municipal de Avaliação da Bolsa de Estudos – Aos 
Estudantes de Nível Universitário do Município de Guabiruba. Sendo que no dia 29 de 
fevereiro foi publicado no site da Prefeitura de Guabiruba relação dos bolsistas 
contemplados. 

Ocorre que, posterior à publicação do mesmo, a Bolsista Amanda Dalbosco, 
que teve seu pedido de concessão de bolsa indeferido, pois não cumpriu o que 
determina o artigo 3º, inciso V da Lei Municipal 786/2001 e item “F” do Edital 
001/2016/SEME, sentiu-se prejudicada e nos veio pedir a revisão do seu pedido com 
base no novo boletim que a mesma apresentou, onde neste consta a situação de 
aprovada. 

Entramos em contato com a referida Universidade – UNIFEBE para nos 
elucidar o ocorrido, e o que nos foi passado é que a universitária em questão 
realmente está APROVADA, explicando que o que aconteceu em um primeiro 
momento foram problemas no sistema de notas da universidade, pois o mesmo está 
passando por melhorias. Contudo na hora da importação de dados apresentou-se 
uma falha, constando no boletim da universitária reprovação na matéria de Estágio 
Supervisionado II.  

Ela nos apresentou na data de 02 de março novo boletim comprovando assim a 
sua aprovação. 

A COMABE então, acompanhando todo o desenrolar da situação supracitada, 
compreendeu de forma unânime, ser justo aceitar o pedido de revisão, e como 
comprovada a sua situação de APROVAÇÃO, aceitou-se o pedido de Concessão de 
Bolsa de Estudos. Reitera-se que a universitária Amanda Dalbosco se enquadra em 
todos os outros pré-requisitos necessários, conforme edital 001/2016/SEME, ficando 
assim a mesma enquadrada a receber 30% de Bolsa de Estudos por ser dependente 
de funcionária da Prefeitura Municipal de Guabiruba. 

 
Sem mais para o momento, firmamos o presente. 

 
Guabiruba, 04 de Março de 2016. 
 

 


