
 

 

 
                                                                  Telêmaco Borba – PR, 28 de maio de 2020. 

 
Edital n. 003/2020 

 
 

A FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba leva ao conhecimento dos interessados a 

abertura de processo seletivo para o Programa INTEGRA – bolsas de inclusão para os 

cursos de graduação EAD: Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia. 

 
 

1. O percentual das bolsas sobre mensalidades poderá ser de 70%, 50% ou 30% 

de acordo com a situação socioeconômica de cada candidato. 

2. Como requisito para ingresso no curso, o candidato deverá realizar uma redação 

de 15 a 20 linhas, conforme tema sugerido e obter média igual ou superior a 5,0. 

 
3. A seleção seguirá as exigências deste edital e os moldes do regulamento do 

Programa INTEGRA. 

4. Os candidatos deverão comparecer IMPRETERIVELMENTE no período de 01 
a 12 de junho de 2020, na Unidade mais próxima para a realização da redação, 
análise documental e simulação do percentual de bolsa: 

 

 
De 2ª a 6ª feira  

das 13:00 às 22:00 
horas  

 
UNIDADE FATEB TIBAGI 

Rua Manoel Guimarães, 60 – Centro 

 
De 2ª a 6ª feira 

das 13:00 às 22:00 
horas 

 
UNIDADE FATEB ORTIGUEIRA 

Rua Manoel Guimarães, 60 – Centro 

 
De 2ª a 6ª feira 

das 08:30 às 18:30 
horas 

UNIDADE FATEB JAGUARIAÍVA 
Av. Rafael Petrucci, 271 – Centro 

 
    De 2ª a 6ª feira  

das 08:30 às 18:30 
horas 

 
UNIDADE FATEB SANTO ANTONIO DA 

PLATINA 
Av. Oliveira Motta, 1035 

 
De 2ª a 6ª feira  

das 09:00 às 21:30 
horas 

 
FATEB SEDE TELÊMACO BORBA 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1181 – Alto das Oliveiras 



 

 

 

5. Os candidatos deverão estar munidos da seguinte documentação: 
 

a. Documento de identificação com foto do candidato e dos demais 
membros do grupo familiar (todas as pessoas que residam com o 
candidato); 

b. Fatura atualizada de todas as contas mensais: aguá, luz, telefone, 
internet, aluguel, financiamento, tratamentos, medicamentos, 
combustível, mercado, transporte escolar, mensalidade escolar, etc. 

c. Comprovante de rendimentos do candidato e dos demais membros 
do grupo familiar; 

d. Carteira de trabalho do candidato e dos demais membros do grupo 
familiar; 

e. Histórico ou declaração de conclusão do Ensino médio. 
 

6. Os documentos deverão ser apresentados por meio de fotocópia simples 
acompanhada do seu original para conferência. Eventuais imprecisões, 
incorreções ou omissão nas declarações e documentos apresentados 
poderão ter impacto na concessão da bolsa. 

 
7. O candidato, se aprovado, deverá efetuar a matrícula logo após a correção 

da redação e analise documental, comprometendo-se a entregar 
documentos adicionais, para validação da matricula, em até 15 dias. 

 
8. O programa INTEGRA de que trata este edital é exclusivo para alunos 

ingressantes nos cursos de graduação EAD a partir do 2º semestre de 2020. 

 
9. Eventuais omissões serão sanadas pela Direção da IES. 
 

 
 
 
 

Paula Regina Pontara 
Diretota Geral 

 
 
 
 

 


