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EDITAL N° 031/2019

Regulamento do Concurso de Bolsa “Elite UniAvan” 
do Centro Universitdrio Avantis.

A Reitoria do Centro Universitario Avantis, mantida pela Sociedade Avantis de Ensino e 
Escola de Aviagao Civil S/A, no uso das suas atribuigoes, divulga regras para concessao de 
bolsas de estudos para cursos de graduagao na modalidade de Ensino presencial e a distancia 
do Centro Universitario Avantis e dos Polos UniAvan de Itapema, Blumenau, Florianopolis e Rio 
do Sul.

As regras e bolsas a serem ofertadas no Concurso de Bolsas “Elite UniAvan”, por meio 
do concurso a se realizar no dia 08 de dezembro de 2019, para ingressos nos cursos de 
graduagao presenciais e a distancia, submetendo-se as regras especificas para a concessao de 
bolsas previstas no presente regulamento.

Serao oferecidas, por meio do Concurso de bolsas Elite UniAvan, 20 bolsas de estudos 
em cada cidade de oferta dos cursos de graduagao do UniAvan, para os melhores classificados, 
nos cursos de graduagao na modalidade presencial e a distancia, obedecidas as seguintes 
condigoes:

TOTAL DE BOLSASLOCAL
20UniAvan - Balneario Camboriu

Polo UniAvan de Itapema 20*

20Polo UniAvan de Blumenau

20Polo UniAvan de Florianopolis
20Polo UniAvan de Rio do Sul

100 bolsasTotal de Bolsas Ofertadas

*0 Polo UniAvan de Itapema, concorrera as bolsas na oferta dos cursos de 
graduagao do UniAvan, e da Faculdade Avantis de Itapema e a Faculdade de Direito Avantis de 
Itapema, pela quantidade unica no total de 20 bolsas pelo municipio de Itapema, de acordo com 
este Edita!, e o Edital n° 17/2019 da Faculdade Avantis de Itapema e, Edita! n° 02/2019 da 
Faculdade de Direito Avantis de Itapema.

1. DOS CANDIDATOS AS BOLSAS
1.1. Poderao participar do presente concurso, o publico em geral, mediante o cumprimento dos 

requisites e participagao no processo seletivo de ingresso atual.
1.2. E condigao de participagao neste concurso a previa realizagao do Processo Seletivo para 

2020/1 do Centro Universitario Avantis - UniAvan.
1.3. Os candidates que realizarao a prova no dia 08 de dezembro de 2019 deverao obter nota 

igual ou superior a 70 (setenta) pontos para que possam concorrer as bolsas de estudo 
deste concurso.

1.4. Nao poderao se candidatar as bolsas objeto do presente concurso:
a. Ex-alunos, exceto alunos com matricula trancada em primeira fase do curso;
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b. Candidatos que estejam participando do processo de transferencia e/ou reocupagao de 
curso.

c. Alunos Veteranos

2. DAS INSCRigOES
As inscrigoes para o concurso de bolsas estarao abertas de 19 de agosto a 25 de novembro de
2019 pela internet, atraves do site eletronico www.iobv.orq.br.
2.1. Para efetivar a sua inscrigao pela internet e imprescindivel o numero do Cadastro de Pessoa 

Fisica (CPF), sendo que o candidate devera seguir os seguintes passes:
a) Acessar o enderego eletronico www.iobv.orq.br, (IOBV e a empresa contratada para 

execugao do concurso), na pagina inicial clique em “Concursos e Seletivos”, em seguida em 
“inscrigoes abertas”, selecionar Edital UniAvan e clicar em “realizar inscrigao”, digite seu CPF 
e informe os dados solicitados.

b) Baixar e Ler atentamente o edital completo, inteirando-se das condigoes do certame e 
certificando-se de que preenche todas as condigoes exigidas.

c) Cadastrar-se no portal www.iobv.orq.br, criando uma senha de acesso para a area do 
candidate (guarde bem essa senha pois sera util em todos os acessos futures).

d) Ao inscrever-se o candidate devera obrigatoriamente selecionar a cidade escolhida para 
realizar a prova e concorrer a bolsa.

e) Fazer a confirmagao de sua inscrigao.

2.2. DA CONFIRMAQAO DA INSCRigAO
2.2.1. A confirmagao da inscrigao devera ser realizada pelo candidate ate o dia 26 de novembro

de 2019;
2.2.2. Para realizar a confirmagao da inscrigao o candidate devera:
a) acessar a area do candidate no site www.iobv.orq.br, com seu login e senha e imprimir o 

comprovante definitive de inscrigao;
b) assinar o comprovante definitive de inscrigao e digitaliza-lo;
c) enviar o comprovante definitive de inscrigao para o email: iobv@iobv.com.br ou por whatsapp 

para o numero (47) 98475-1888, ate o dia 26 de novembro de 2019, para ter sua inscrigao 
homologada.

2.3. O IOBV e a UniAvan eximem-se de qualquer responsabilidade pela eventual 
indisponibilidade, congestionamento de linhas ou falha dos equipamentos ou acesso a 
INTERNET.

3. DAS BOLSAS
3.1. Serao distribuidas bolsas aos candidatos classificados no concurso do dia 08 de dezembro 

de 2019, consoante classificagao mediante os criterios abaixo:
3.2. As bolsas do objeto do presente regulamento nao serao cumulativas com as seguintes 

bolsas de estudo e financiamento: PROUNI, Art. 170 e Art. 171 e FIES.
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PARA OS PRIMEIROS 20 (VINTE) COLOCADOS DE CADA CIDADE, CONFORME 
CLASSIFICAQAO NO CONCURSO DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019.

• 1 (uma) bolsa de estudos de 100% (cem por cento) para o primeiro colocado de cada cidade;
• 4 (quatro) bolsas de estudos de 50% (cinquenta por cento) para os classificados nas posipdes 

de 2° 3 5° de cada cidade.
• 5 (cinco) bolsas de estudos de 30% (trinta por cento) para os classificados nas posipoes de 6° 

a 10° de cada cidade.
• 5 (cinco) bolsas de estudo de 25% (vinte e cinco por cento) para os classificados nas posipOes 

de 11° a 15° de cada cidade.
• 5 (cinco) bolsas de estudo de 15% (quinze por cento) para os classificados nas posipSes de 16° 

a 20° de cada cidade
3.3. As bolsas do objeto do presente regulamento nao serao cumulativas com as seguintes 

bolsas de estudo e financiamento: PROUNI, Art. 170 e Art. 171 e FIES.
3.4. Para concorrerem a bolsa, os candidates deverao ser aprovados e classificados ate o limite 

das 20 (vinte) bolsas oferecidas de cada cidade, no concurs© que acontecera no dia 08 de 
dezembro de 2019.

3.5. Para estar apto a receber a bolsa, e imprescindivel que o candidate realize a sua matncula 
no pen'odo de 2 de Janeiro de 2020 a 17 de Janeiro de 2020.

3.6. As bolsas terao validade para todo o curso, incluindo a primeira parcela da semestralidade, 
exigida no ato da matncula.

3.7. Os descontos previstos neste regulamento estarao condicionados ao pagamento das 
parcelas ate o dia do vencimento. Caso o aluno deixe de efetuar o pagamento de duas 
parcelas consecutivas ate o dia do vencimento, o mesmo perdera o desconto para todos os 
fins.

4. DAS PROVAS
4.1. A prova de multipla escolha sera composta por 60 questoes, sua aplicapao sera no dia 08 

de dezembro de 2019, com inicio as 14h, horario de Brasilia e ocorrerao simultaneamente 
nas cidades de Balneario Camboriu, Itapema, Florianopolis, Blumenau e Rio do Sul.

4.2. A pontuapao maxima sera 100 pontos e sera formada conforme quadro abaixo:

Valor da 
questao

Numero de 
questoes Total NotaDisciplinas

2,00 30Lingua Portuguesa 15
302,00Matematica 15
101,00Conhecimentos Gerais e Atualidades 10
151,510Biologia

1,5 1510Quimica e Fisica
100Nota Maxima

5. DO LOCAL, HORARIO E SEGURANQA DAS PROVAS ESCRITAS
5.1. A prova escrita objetiva sera aplicada na data provavel, constante do cronograma deste 

edital, no Centro Universitario Avantis - UniAvan, na cidade de Balneario Camboriu, e nos 
Polos: na cidade de Itapema; na cidade de Rio do Sul, no Shopping Park Europeu na cidade 
de Blumenau, no Floripa Shopping na cidade de Florianopolis, demais divulgapoes e 
confirmapoes devem ser acompanhadas no enderepo eletronico do Concurso Publico: 
www.iobv.orq.br.
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5.2. A divulgagao definitiva dos locals, enderegos e ensalamento complete sera divulgado ate o 
dia 05 de dezembro de 2019, no site www.iobv.orq.br.

5.3. Os horarios de realizagao das provas ficam assim definidos:

Horarios
Evento

VESPERTINO

13h15minAbertura dos blocos de acesso aos locais de prova.___________________
Fechamento dos blocos, nao sendo permitido o acesso de candidatos, 
sob qualquer alegagao, a partir deste horario._____________________
Abertura dos envelopes e distribuigao das provas e na sequencia inlcio das 
provas.

13h50min

13h52min

14h00minInicio da resolugao da prova.
Final do prazo minimo para entrega da prova e ou retirar-se do local de 
prova.____________________________________________________
Final da prova. Entrega obrigatoria do caderno de questoes e cartao 
resposta.__________________________________________________

15h00min

17h00min

5.4. O IOBV podera enviar mensagem complementar com a informagao de local e horario de 
provas, por meio de enderego eletronico (e-mail), indicado pelo candidate na ficha de 
inscrigao, para isso deve o mesmo manter atualizado seu e-mail, o que nao isenta o 
candidate da responsabilidade de acompanhamento de todos os atos referentes a este 
Concurso Publico, atraves do Edital, bem como de obter as informagoes necessarias pelo 
site ou por telefone do IOBV. Nao havera remessa de comunicagao via postal.

5.5. A identificagao correta do penodo, horario e local da prova e o comparecimento no horario 
determinado, sera de inteira responsabilidade do candidate, devendo o mesmo manter-se 
informado acompanhando as publicagoes no site www.iobv.org.br, considerando que os 
portoes dos locais que dao acesso as salas de provas, fecharao 10 (dez) minutos antes 
do horario marcado para inlcio da prova.

5.6. Os portoes que dao acesso as salas de provas, dependendo do local poderao ser as portas 
de blocos, alas, setores e etc., devendo o candidate comparecer ao local designado para 
a realizagao das provas com a antecedencia minima de 30 (trinta) minutos com relagao 
ao horario de fechamento dos portoes, para garantir estacionamento e identificar 
corretamente a localizagao dos blocos, alas e das salas.

5.7. Sera vedada a entrada nos locais de prova dos candidatos que chegarem apos o horario 
de fechamento dos portoes, seja qual for o motive alegado para o atraso, estando o 
candidate que deixar de fazer ou chegar com atraso a prova escrita, desclassificado.

5.8. Os casos de alteragoes psicologicas ou fisiologicas (perlodos menstruais, gravidez, 
contusoes, luxagoes etc) que impossibilitarem o candidate de submeter-se aos testes, ou 
neles prosseguir, ou que Ihe diminuam a capacidade flsica-organica nao serao 
considerados para fins de tratamento diferenciado ou nova prova.

5.9. O IOBV, por motives tecnicos ou de forga maior, podera retardar o inlcio da prova escrita 
ou transferir suas datas e ou horarios. Eventuais alteragoes serao comunicadas no site do 
Concurso Publico na Internet, por mensagens enviadas para o e-mail informado, ou por 
aviso fixado na entrada principal ou mural do local anteriormente determinado, case o 
evento determinate da alteragao seja de natureza imprevislvel.
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5.10. A entrada nos locals de prova so sera admitida mediante a apresentagao do comprovante 
definitive de inscrigao impresso do site do IOBV e de documento e identificagao oficial com 
foto.

5.11. Nao serao aceitos como documento de identificagao: passes de onibus, carteiras de 
estudante, crachas e ou documentos sem fotos, nem mesmo copias coloridas ou 
autenticadas.

5.12. Em caso de perda, furto o roubo do documento de identidade original, o candidate devera 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrencia em orgao policial, expedido ha, 
no maximo, (30) trinta dias. Neste caso sera realizada a identificagao especial atraves da 
coleta de impressao digital para posterior averiguagao.

5.13. So serao aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condigoes, de forma a 
permitir, com clareza, a identificagao do candidato e sua assinatura.

5.14. A nao apresentagao do documento de identidade, nos termos desse edital impedira o 
acesso do candidato ao local de prova e sua eliminagao do certame.

5.15. A identificagao especial tambem podera ser exigida do candidato cujo documento de 
identificagao apresente duvidas relativas a fisionomia ou a assinatura do portador.

5.16. Durante a realizagao das provas e permitida a posse e uso unicamente dos seguintes 
materials:
Canetas esferograficas feitas com material transparente tinta PRETA de preferencia ou 
azul; (nao serao fornecidas canetas no local)
Documento de Identificagao com foto;
Original do Comprovante de inscrigao e/ou do pagamento da Taxa de inscrigao ou de 
inscrigao guardado no bolso;
Caso assim deseje, agua acondicionada em embalagem plastica transparente sem 
qualquer etiqueta ou rotulo;

5.16.1. Nao sera permitido o uso de lapis, lapiseira/qrafite, marca-texto e (ou) 
borracha durante a realizacao das provas.

E vedada, durante a realizagao da prova, a consulta a livros, revistas, folhetos ou 
anotagoes, bem como o uso de maquinas de calcular, relogios e aparelhos celulares, 
transmissores, receptores e ou ainda qualquer equipamento eletrico ou eletronico ou o 
porte de armamento. Tambem e proibido o fumo, uso de medicamentos e oculos 
escuros (salvo por prescricao medica apresentada a urn fiscal de sala antes do inlcio da
prova), chapeus ou bones ou qualquer outro tipo de cobertura.

5.17.1. So serao permitidos alimentos como barra de cereals, chocolates e biscoitos, desde 
que acondicionados em embalagem transparente providenciada pelo candidato. 
Os alimentos que nao estiverem nestas condigoes serao recolhidos pelo fiscal de prova 
e devolvidos no termino da prova. Os alimentos que ao serem ingeridos causarem 
ruidos que atrapalhem a execugao da prova, serao recolhidos.

E terminantemente proibido ao candidato, durante a realizagao das provas, podendo 
resultar na eliminagao do certame:

a) Aparelhos eletronicos, tais como: maquinas calculadoras, agendas eletronicas ou 
similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod, gravadores, pendrive, mp3 
player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, 
notebook, palmtop, Walkman, maquina fotografica, controle de alarme de caso/casa, 
chaves de carro, etc.

a)

b)
c)

d)

5.17.

5.18.
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b) Relogio de qualquer especie, oculos escuros, protetor auricular, lapis, lapiseira; grafite, 
marca-texto e (ou) borracha;

c) Qualquer acessorio de chapelaria, tais como: chapeu, bone, gorro etc;
d) Qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de agua, suco, refrigerante e 

embalagem de alimentos (biscoitos, barra de cereais, chocolates, balas, etc) que nao seja 
fabricado de material transparente.

e) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicapao das 
provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidates.

f) Fazer anotapao de informapoes relativas a suas respostas no comprovante de inscripao 
ou em qualquer outro meio que nao os permitidos;

g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se indevidamente;
h) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovapao propria ou de 

terceiros sem qualquer etapa do Concurso Publico;
i) Comunicar-se com outros candidates durante a prova.

5.19. Os telefones celulares e demais equipamentos e materiais trazidos para o local da prova 
devem ser entregues sem qualquer outro aviso, desligados, aos fiscais da sala antes do 
inicio da prova. O candidate devera guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela 
equipe de aplicapao.

5.20. A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidate devera ser 
mantida embaixo da carteira ate o termino das suas provas. A embalagem porta-objetos 
somente podera ser deslacrada fora das dependencias do local de provas.

5.21. A simples posse, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou 
equipamento nao permitido, no local da prova, corredor ou banheiros, configura tentative 
de fraude e poderao implicar na exclusao do candidate do Concurso Publico, sendo 
atribuida nota zero as provas ja realizadas.

5.22. O IOBV, objetivando garantir a lisura, a autenticidade e a idoneidade do Concurso Publico 
podera solicitar a impressao digital do candidate no cartao resposta (a qual nao substituira 
a obrigatoriedade de o candidate assinar o cartao), submeter os candidates a revista 
pessoal e ou de seus pertences, inclusive com varredura eletronica, bem como proceder a 
qualquer momento a sua identificapao datiloscopica ou dele fazer imagem fotografica ou 
video.

5.23. O IOBV e a UniAvan nao assumem qualquer responsabilidade por acidentes pessoais e/ou 
avaria, perda ou desaparecimento dos materiais, objetos, equipamentos, mesmo que 
tenham sido entregues aos fiscais de sala, veiculos ou qualquer outro bem trazido pelos 
candidates para local de prova ou qualquer tipo de dano que vierem a sofrer.

5.24. Todas as despesas decorrentes da obtenpao ou entrega de documentos, bem como as de 
transporte e ou alimentapao sao de inteira responsabilidade dos candidates, mesmo que a 
prova venha a ser transferida por qualquer motive.

5.25. Nao havera, em qualquer hipotese, segunda chamada para as provas nem a realizapao de 
qualquer prova e ou exame fora dos horarios e locais marcados para todos os candidates.

5.26. Somente depois de decorrido o prazo mmimo de permanencia em sala de provas, que 
sera de 60 (sessenta) minutos, o candidate podera entregar seu caderno de questoes e 
seu cartao-resposta e retirar-se da sala de prova, entregando, obrigatoriamente, ao fiscal 
de sala o seu cartao resposta devidamente assinado e o caderno de provas, sendo que o 
nao cumprimento do corrente item income na desclassificapao do candidate do Concurso 
Publico.
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5.27. Os tres (3) ultimos candidates de cada sala de provas, so poderao entregar a prova e o 
cartao resposta ao mesmo tempo, quando assinarao a ata de sala e acompanharao termo 
de fechamento do envelope de provas. O candidate que negar-se a aguardar os 
companheiros assinara ata de prova como desistente sendo eliminado do certame.

5.28. O gabarito provisorio sera divulgado no enderego eletronico www.iobv.org.br no dia 
seguinte ao da realizagao da prova.

5.29. Nao serao fornecidos os exemplares dos cadernos de questoes, no dia da prova. Um 
caderno de questoes de cada cargo estara disponivel no dia seguinte ao da realizagao da 
prova, na area restrita do candidate, permitindo assim que os candidates possam interpor 
recursos contra as questoes da prova.

5.29.1. Os candidates devem aguardar em sua carteira, com o cartao-resposta e 
caderno de provas viradas para baixo e em complete silencio, sob pena de 
serem eliminados.

5.30. Durante a realizagao da prova escrita objetiva, nao serao fornecidas, por qualquer membro 
da equipe de aplicagao da mesma e/ou pelas autoridades presentes, informagoes 
referentes ao conteudo da prova e/ou criterios de avaliagao/classificagao, bem como 
informagoes sobre as demais etapas do certame.

5.31. Ao concluir a sua prova, o candidate devera retirar-se imediatamente do local de aplicagao 
da prova sem comunicar-se com os demais candidates, ficando proibido inclusive de 
permanecer no patio da entidade, ou ligar o celular antes de se retirar da instituigao.

5.32. Os candidates que terminarem a prova NAO poderao utilizar os banheiros que sao 
destinados ao uso dos candidates em prova, aconselha-se que antes de entregar a prova 
solicitem ao fiscal de sala o acompanhamento ate os sanitarios.

5.33. Motivara a eliminagao do candidate do Concurso Publico, sem prejuizo das sangoes penais 
cabiveis, a burla ou a tentativa de burla a qualquer das normas devidas neste edital ou a 
outras relatives ao Concurso Publico, aos comunicados, as instrugoes o candidate ou as 
instrugoes constantes da prova, bem como o tratamento indevido e descortes a qualquer 
pessoa envolvida na aplicagao das provas.

5.34. No dia da realizagao das provas, na hipotese de o nome do candidate nao constar nas 
listagens oficiais relativas ao local de provas estabelecido no Edital de Convocagao, o 
Institute o Barriga Verde podera proceder a inclusao do candidate, desde que apresente 
comprovante original de pagamento da taxa de inscrigao.

5.35. A inclusao de que trata o item anterior sera realizada de forma condicional e sera analisada 
pelo Institute Barriga Verde e a Comissao Especial para Supervisionar e Acompanhar a 
Realizagao do Concurso Publico na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito 
de verificar a pertinencia da referida inscrigao.

5.36. Constatada a improcedencia da inscrigao, a mesma sera automaticamente cancelada sem 
direito a reclamagao, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes.

6. DA CLASSIFICAQAO
6.1. As bolsas de estudos serao distribuidas aos candidates classificados no concurso do dia 

08 de dezembro de 2019, conforme ordem de classificagao, por cidade escolhida pelo 
candidate.

6.2. Farao jus as bolsas os alunos que forem melhores classificados de cada cidade, 
obedecidas as demais regras estabelecidas neste Regulamento.
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DO RESULTADO
O gabarito preliminar das questoes de multipla escolha sera publicado no site da instituigao 
no enderego www.uniavan.edu.br no dia 09 de dezembro de 2019.
A listagem dos contemplados com as bolsas de estudos sera divulgada na pagina do 
concurso no site da instituigao no dia 20 de dezembro de 2019.
Nao serao admitidos recursos em relagao ao resultado final do Concurso.
A matricula dos candidates contemplados no Concurso de Bolsas Elite Avantis, sera 
realizada no periodo de 02 de Janeiro de 2020 a 17 de Janeiro de 2020, presencialmente, 
nos horarios das 8h as 22h horario de Brasilia.
Na hipotese de algum candidate contemplado deixar de efetuar a matricula no prazo 
estipulado no item 3.4 desde regulamento, ou tiver sua matricula indeferida em razao de 
pendencia documental, a vaga sera disponibilizada para o proximo candidate classificado.
A entrega completa de todos os documentos de matricula, no prazo estipulado no item 3.4 
desde regulamento, e obrigatoria para a garantia da concessao da bolsa.

7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

8. DOS CRITERIOS DE DESEMPATE
8.1. O desempate de candidates sera feito pela idade cronologica decrescente dos candidates.

9. DA PERDA DA BOLSA
9.1. O candidate beneficiado perdera e/ou nao tera direito ao beneficio da bolsa quando se 

enquadrar em qualquer das situagoes abaixo:

• Nao realizar a matricula no prazo estabelecido no item 6.4;

• Nao pagar pontualmente 2 (duas) mensalidades consecutivas;

• Nao renovar a matricula nos prazos estabelecidos pela instituigao;

• Trancar a matricula, abandonar ou desistir do curso;

• Solicitar transferencia para outra instituigao de ensino;

• Reprovar por falta em alguma disciplina.
9.2. Em caso de desistencia ou abandon© e posteriormente reingresso, ou mudanga de 

instituigao de ensino, o aluno perdera, automaticamente, o direito a bolsa prevista neste 
regulamento.

9.3. Nos casos de inadimplencia, ocorrera a reativagao da bolsa com a devida quitagao do debito, 
sendo que o aluno perdera o desconto se nao pagar pontualmente duas mensalidades 
consecutivas. O desconto nao sera retroativo as parcelas em atraso e sera reativado para 
os meses seguintes ao pagamento do debito.

10. RECURSOS
Caberao recursos contra as normas deste edital, o gabarito provisorio, resultados 
classificatorios e homologagao do resultado final do Concurso.

10.1.
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10.2. Os recursos deverao ser interpostos ate as 18 horas do primeiro dia util posterior a 
publicagao, no site do Concurso de Bolsas na Internet, do ato em desfavor do qual quer 
o candidate recorrer.

10.3. Os recursos poderao ser interpostos da seguinte maneira:

10.4. Recursos Via Internet:
a. Acessar a area do candidate no site www.iobv.org.br, e realizar login identificando-se.
b. Na area do candidate em “minhas inscrigoes” localizar o Concurso de Bolsas Elite 

UniAvan;
c. Localize o botao “Solicitar Recursos” (inferior do quadro) e clique nele para abrir a tela 

de solicitagao de recursos. Digitar o seu recurso ou motivo que gerou o recurso com a 
devida fundamentagao.

d. No caso de recursos contra questoes da prova objetiva, identificar o numero da prova e 
o numero da questao (fundamentando sua argumentagao e indicando referenda 
bibliografica.

e. Para cada questao devera ser enviado urn unico formulario de recurso.
f. Caso necessite anexar arquivos anexe apenas urn por recurso. Caso haja mais de urn 

arquivo para urn unico recurso deve-se compacta-los (ZIP) em urn unico arquivo. Serao 
aceitos arquivos do tipo: jpg, png, gif, jpeg, bmp, doc, doex, xls, xlsx, pdf, txt, zip e rar.

g. Clicar em “enviar”.
10.5. So serao analisados os requerimentos interpostos que preencherem todas as exigencias 

do Regulamento e que forem entregues ao IOBV rigorosamente no prazo, findo o qual 
nao serao aceitos.

10.6. E de inteira responsabilidade do candidate acessar a area do candidate e enviar e/ou 
digitar seu recurso corretamente, e/ou enviar os anexos para o enderego eletronico 
correto sendo que a resposta sera divulgada em forma de regulamento publicado no site 
do www.iobv.org.br, apos encerrados os recursos e da analise da banca examinadora 
que tera o prazo de dois dias uteis para emitir seus pareceres.

10.7. O Institute o Barriga Verde nao se responsabiliza pelo nao recebimento dos recursos, por 
motivo de ordem tecnica como congestionamento, caixa de e-mail lotada, antivirus, spam, 
arquivo muito grande (aconselha-se enviar compactado).

10.8. Os recursos deverao center o nome do candidate recorrente, numero da questao e da 
disciplina quando for o caso.

10.9. Nao serao recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a nao ser o descrito 
neste Regulamento.

10.10. Os recursos intempestivos nao serao conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrao 
e sem fundamentagao ou referenda bibliografica nao serao providos.

10.11. Recursos cujo teor desrespeite a banca serao preliminarmente indeferidos.
10.12. No caso de anulagao de qualquer questao os pontos a ela correspondentes serao 

atribuidos a todos os candidates que a responderam. No caso de troca de gabarito, por 
erro ou falha de digitagao na indicagao da resposta correta no gabarito provisorio, sera 
corrigido no gabarito final.

10.13. As decisoes dos recursos serao dadas a conhecer coletivamente atraves de ato publicado 
no site www.iobv.org.br, nao serao enviadas respostas individuais aos candidates.
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10.14. Caso haja necessidade os documentos individuals comprobatorios serao publicados na 
area restrita do candidate.

10.15. Apos analise dos recursos interpostos ou por constatapao e ou correpao de erro material, 
podera haver alterapao da nota, pontuapao e ou classificapao inicialmente obtida pelo 
candidate, para uma nota, pontuapao e ou classificapao superior ou inferior ou, ainda 
desclassificapao do candidate que nao obtiver, feitas as correpoes exigidas, a nota 
minima na prova escrita objetiva ou nas demais avaliapoes realizadas.

10.16. A decisao exarada nos recursos, pela Comissao Organizadora e irrecorrivel na esfera 
administrativa.

10.17. Em nenhuma hipotese serao aceitos pedidos de revisao de recursos ou recurso contra o 
gabarito oficial definitivo.

11. CRONOGRAMA

11.1. Fica definido o cronograma abaixo para o Concurso de Bolsas Elite Avantis:

Cronograma Concurso de Bolsas Elite Avantis
Atividade Data
Abertura das inscripdes para o Concurso Elite Avantis 19/08/2019
Encerramento das inscripoes para o Concurso Elite Avantis 25/11/2019
Prazo final para envio do comprovante definitivo de inscripao 26/11/2019

29/11/2019Divulgagao da lista dos inscritos no concurso
Prazo para recurso das inscripoes 02/12/2019

05/12/2019Divulgagao da lista de inscritos Definitiva e local de prova
Realizapao da prova escrita 08/12/2019
Divulgapao do Gabarito Preliminar 09/12/2019
Prazo para recursos da prova 11/12/2019
Divulgapao do Gabarito Definitivo 13/12/2019
Divulgapao dos Classificados______
Prazo para recurso da classificapao

16/12/2019
18/12/2019
20/12/2019Divulgapao da Classificapao Definitiva

Inicio das Matriculas 02/01/2020
Ultimo dia para efetuagao da Matricula 17/01/2020

11.2. As datas poderao sofrer reajustes mediante aviso previo.

12. DAS DISPOSigOES GERAIS

12.1. A bolsa de estudos sera de uso pessoal, intransferivel e so podera ser usufruida na forma 
e condipoes previstas neste regulamento. E vedada a permuta do valor da bolsa de estudos 
por dinheiro.

12.2. Serao automaticamente eliminados os candidates que nao cumprirem os requisites e 
condipoes para a concessao da bolsa de estudos previstos neste regulamento.
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12.3. Nao incidirao, os percentuais de desconto previstos neste Regulamento, sobre servigos 
especiais de segunda oportunidade de provas ou exames, provas alternativas ou especiais, 
intensivos, cursos de extensao, palestras, transporte, trabalhos de campo, passeios e 
atividades extracurriculares, recreativas e culturais, declaragoes diversas e segunda via de 
diploma e demais documentos, bem como servigos opcionais e de uso facultative para o 
aluno, servigos de copias, material didatico de uso individual e obrigatorio, taxas e/ou multa 
de biblioteca, estacionamento, bem como taxas e/ou seguros para estacionamento, 
protocolos diversos, entre outros, que poderao ser objeto de ajuste e cobranga a parte.

12.4. Os casos omissos relatives a realizagao do concurso de concessao de bolsas de estudo 
2020/1, bem como os dele decorrentes, serao resolvidos pela comissao responsavel pela 
concessao de bolsas.

13. CONTEUDO PROGRAMATICO

LINGUA PORTUGUESA.

Fonologia e Fonetica (1) Classificagao e representagao dos Fonemas; (2) Encontros vocalicos; 
(3) Encontros consonantais; (4) Digrafos; (5) Ortografia e acentuagao conforme o Novo Acordo 
Ortografico da Lingua portuguesa; (6) Emprego do hifen. Morfologia (1) Estrutura das palavras; 
(2) Formagao das palavras e sufixos; (3) Classificagao e flexao dos substantives; artigos; 
adjetivos, numerais e pronomes; (4) Conjugagao verbal; (5) Uso adequado de adverbios, 
preposigoes, conjungoes e interjeigoes; (6) Conectivos. Sintaxe (1) Sujeito, predicado e 
predicative; (2) Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva; (3) 
Oragoes coordenadas; (4) Oragoes subordinadas; (5) Sinais de pontuagao; (6) Concordancia 
nominal; (7) Concordancia verbal; (8) Sintaxe de colocagao. Semantica (1) Sinonimos e 
antonimos; (2) Homonimos e paronimos; (3) Denotagao e conotagao. Estatistica (1) Figuras de 
linguagem; (2) Vicios de linguagem. Interpretagao textual (1) Leitura e interpretagao de textos 
narratives e expositivos. Estrutura dos poemas (rimas, estrofes, versos, etc.). Interpretagao de 
Textos. Sera cobrado o Novo Acordo Ortografico da Lingua Portuguesa, que entrou 
definitivamente em vigor em 01/01/2016.

MATEMATICA

Teoria de Conjuntos; Razoes e Proporgoes; Equagoes e Inequagoes; Logaritmo e Exponencial; 
Trigonometria; Relagoes e Fungoes; Progressoes; Analise Combinatoria; Probabilidade e 
Estatistica; Matrizes e Determinantes; Sistemas Lineares; Polinomios e Equagoes algebricas; 
Geometria Analitica; Geometria Plana; Geometria Espacial; Competencias e Habilidades: Leitura 
e representagao; Organizagao, investigagao e resolugao; Interpretagao grafica e simbolica e 
Contextualizagao.

GERAIS E ATUALIDADES

Aspectos da Historia, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e 
organizagao politica do mundo, do Brasil e de Santa Catarina.
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BIOLOGIA

A investigagao nas ciencias biologicas; Caracteristicas dos seres vivos e sua diversidade; 
Biologia Celular; Citologia; Reprodugao e Desenvolvimento dos seres vivos; Histologia -Tecidos 
animais e vegetais/caractensticas e fungoes; Genetica; Origem da Vida e Evolugao; Seres Vivos 
(Classificagao, morfologia e fisiologia dos diferentes grupos); Ecologia; Saude e Higiene.

QUIMICA E FISICA

Conteudos de Quimica: Introdugao; Estrutura Atomica; Classificagao Periodica dos Elementos; 
Ligagoes Quimicas; Leis Periodicas; Estados Fisicos e Estrutura da Materia; Equagoes e 
Reagoes; Solugoes; Fungoes Quimicas; Propriedades Coligativas; Eletroquimica; 
Termoquimica; Cinetica Quimica e Equilibrios Quimicos; Equilibrio lonico; Quimica Organica; A 
Quimica Aplicada e o Meio Ambiente. Conteudo de Fisica: Conhecimentos basicos e 
fundamentais - Nogoes de ordem de grandeza. Notagao Cientifica. Sistema Internacional de 
Unidades. Metodologia de investigagao; a procura de regularidades e de sinais na interpretagao 
fisica do mundo. Observagoes e mensuragoes; representagao de grandezas fisicas como 
grandezas mensuraveis. Ferramentas basicas; graficos e vetores. Conceituagao de grandezas 
vetoriais e escalares. Operagoes basicas com vetores. O movimento, o equilibrio e a descoberta 
de leis fisicas; Energia, trabalho e potencia; A mecanica e o funcionamento do universe; 
Fenomenos Eletricos e Magneticos; Oscilagoes, ondas, optica e radiagao; O calor e os 
fenomenos termicos.

Balneario Camboriu, 14 de agosto de 2019.

bel Regin;
Reitora

jne Poffo
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