
 

União Brasileira de Educação e Ensino 

Edital 01/2022 

“Bolsa de Estudos por Rendimento Acadêmico” 

 

Apresentação  

Por meio do presente edital, a União Brasileira de Educação e Ensino, 

mantenedora do Colégio Marista São José - Barra, tal como lhe facultam as 

legislações vigentes, regulamenta o processo interno e apresenta normatização para 

concessão de “Bolsa de Estudos por Rendimento Acadêmico”.  

 

1. Informações Gerais do Programa de Bolsas de Rendimento Acadêmico:  

Partindo do compromisso Marista e dos pressupostos pedagógicos de 

valorização do estudante e do incentivo ao conhecimento, a UBEE vem, por meio 

deste edital, normatizar a concessão de bolsas a serem praticadas para o ano de 2022. 

As “Bolsas de Estudos por Rendimento Acadêmico” serão ofertadas como uma 

forma de promoção da valorização e do reconhecimento aos estudantes que se 

destacarem por seu desempenho acadêmico anual em 2021. Trata-se de um 

aprimoramento da qualidade do ensino em função do alto nível de aproveitamento 

escolar dos estudantes e participação nas atividades pedagógicas, tais como 

simulados e mostras de conhecimento, estimulando o desenvolvimento educacional 

do estudante. 

As bolsas serão concedidas aos estudantes que apresentarem desempenho 

favorável, alto rendimento acadêmico anual e participação efetiva no protagonismo 

juvenil nas atividades escolares, calculado a partir da normatização presente neste 

edital e de valores variados, conforme consta a seguir.  

1.1. Este edital estabelece critérios e padroniza normas, condições, prazos e 

obrigações a serem observados para a concessão dos benefícios propostos pelo 

Programa de Desempenho Acadêmico, conforme previsão neste regulamento. 

1.2. As bolsas ofertadas nas unidades mantidas pela União Brasileira de Educação 

e Ensino serão concedidas para as séries do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) em 



 

2022, para os alunos matriculados no 9º ano do EF II, 1ª e 2ª séries do Ensino 

Médio em 2021. Desse modo, a Instituição avaliará o desempenho do estudante 

no ano de 2021, para concessão da bolsa/desconto sobre a mensalidade em 

2022 (a partir da parcela 02 do ano).  

 

2. Das bolsas de estudo: 

2.1. Serão oferecidos descontos para 09 (nove) alunos do Ensino Médio do Colégio 

Marista São José - Barra, observando o seguinte critério de classificação x 

desconto:  

DADOS BENEFICIÁRIOS 

Nº de bolsas concedidas por série do EM 3 

Nº de alunos beneficiados por série 
1ª e 2ª séries: 3 bolsas em cada 

e 3ª série: 3 bolsas 

Nº de bolsas totais  9 

Distribuição das bolsas/percentuais de 

desconto por série 

      Série Nº % 

1ª série do EM 1 50% 

1ª série do EM 1 30% 

1ª série do EM  1 20% 

2ª série do EM 1 50% 

2ª série do EM 1 30% 

2ª série do EM 1 20% 

3ª série do EM 1 50% 

3ª série do EM 1 30% 

3ª série do EM 1 20% 

 

2.2. Não haverá acúmulo de benefícios ou descontos sociais e/ou comerciais. 

Prevalecerá o maior desconto no caso de o aluno, porventura, ser beneficiário 

de algum outro benefício ou desconto no Colégio.  



 

2.3. O benefício refere-se apenas às mensalidades dos serviços escolares regulares 

de 2022 e não inclui a primeira parcela a ser paga no ato da matrícula. 

2.4. Os custos educativos adicionais (Sistema Marista de Educação, material 

didático, uniforme, alimentação, contraturno integral etc.), bem como os 

serviços especiais de segunda oportunidade de provas ou exames, provas 

alternativas ou especiais, transporte, trabalhos de campo, passeios e atividades 

extracurriculares, recreativas e culturais, exames especiais, entre outros, não 

estão contemplados pela bolsa, que se refere exclusivamente à mensalidade 

escolar. 

2.5. Para receber o benefício, o beneficiário deverá estar adimplente com as 

mensalidades dos anos letivos anteriores e do ano letivo em curso. 

2.6. A análise do rendimento acadêmico e dos critérios estabelecidos para a 

concessão das bolsas será nas atividades escolares do aluno em 2021, mas a 

concessão do benefício será durante o ano letivo de 2022, a partir da parcela 02 

do ano. 

2.7. O benefício tem validade anual e será concedido exclusivamente para o ano 

letivo de 2022, iniciando-se em fevereiro e encerrando-se em dezembro do 

corrente ano. 

 

3. Dos critérios e pré-requisitos para concorrer às Bolsas de Rendimento 

Acadêmico: 

3.1. É condição primária e imprescindível para ser beneficiário da “Bolsa de 

Estudos por Rendimento Acadêmico” que o aluno esteja matriculado, no ano de 

2021, no Colégio Marista São José - Barra, mantido pela União Brasileira de 

Educação e Ensino, e não tenha qualquer pendência nos termos da legislação 

vigente.  

3.2. O aluno deverá preencher cumulativamente os seguintes requisitos para 

participar do processo interno de seleção: 

a) Apresentar frequência igual ou superior a 75% no ano letivo de 2021, em todos 

os componentes curriculares de cada trimestre; 



 

b) Ter sido aprovado no ano letivo de 2021 de forma direta, sem recuperação; 

c) Apresentar, ao final de cada trimestre do ano de 2021, índice de rendimento 

acadêmico igual ou superior a 70% em todos os componentes curriculares em 

cada etapa letiva.  

d) Não ter cometido infrações disciplinares graves anuais (a ser conferido pelo 

Registro Disciplinar), conforme consta no Regimento Escolar disponível no site 

do Colégio Marista.  

e) Ter participado de todos os simulados ofertados na série ano pelo Sistema 

Evolucional e pela FTD/estuda.com 

f) Ter obtido 60% de aproveitamento na prova objetiva composta pelas 4 áreas do 

conhecimento conforme consta neste edital.  

 

3.3. Da inscrição: 

3.3.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 08/11/2021 e 12/11/2021 

através do formulário disponível no link 

https://forms.office.com/r/hC7WGeXkhm 

3.3.2. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo ou através de outro 

canal além do link acima.  

 

3.4. Da realização da prova objetiva: 

3.4.1. Da organização, estrutura e realização da prova 

a) Será aplicada prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e 

classificatório, com a seguinte distribuição de itens entre as seguintes áreas 

do conhecimento: 

Área do Conhecimento Quantidade de Questões 

Ciências Humanas 15 questões 

Linguagens e suas Tecnologias 15 questões 

Ciências da Natureza 15 questões 

Matemática 15 questões 

https://forms.office.com/r/hC7WGeXkhm


 

Total 60 questões 

b) Os itens da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas (A a E) e uma única resposta correta. 

c) O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a Folha 

de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. 

O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do 

candidato.  Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 

candidato. 

d) Não serão computados itens não respondidos, nem itens que contenham 

mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou 

rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 

reservado às respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 

ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

e) O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao 

fiscal a Folha de Respostas, devidamente assinada no local indicado. O não 

cumprimento desse item acarretará na sua eliminação do Processo Seletivo. 

f) O caderno de prova contém todas as informações pertinentes ao certame, 

devendo o candidato ler atentamente as instruções. Ao terminar a 

conferência do caderno de provas, caso este esteja incompleto ou tenha 

defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não 

cabendo reclamações posteriores nesse sentido. 

g) O conteúdo programático a ser cobrado nas questões objetivas em cada área 

do conhecimento está previsto no ANEXO I deste edital.  

h) O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da 

prova com antecedência mínima de 40 (quarenta) minutos do horário fixado 

para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, feita de 

material transparente e de ponta grossa.  

i) Não será admitido ingresso de responsáveis nos locais de prova. 



 

j) A prova objetiva que consiste em questões de múltipla escolha será realizada 

no estado do Rio de Janeiro, na data 27 de novembro de 2021, com duração 

de 5 (cinco) horas para sua realização. 

k) A prova será realizada de forma presencial nas dependências do Colégio 

Marista São José - Barra, Av. Imperatriz Leopoldina, 455 - Jacarepaguá, Rio de 

Janeiro - RJ, 22775-020, e os resultados serão divulgados através do site da 

escola a partir do dia 2 de dezembro de 2021 

 

3.4.2. DOS RECURSOS 

a) O gabarito da prova objetiva será divulgado dia 29 de novembro de 2021 pelo 

Núcleo de Apoio Pedagógico do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino 

Médio. 

b) O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito preliminar 

poderá fazê-lo em 30 de novembro de 2021, das 9 às 16 horas, em 

requerimento próprio disponibilizado pela coordenação do NAP. 

c) O recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação 

daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente 

fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de 

legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e, ainda, a 

exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, 

conforme suprarreferido. 

d) A decisão da Banca será irrecorrível, consistindo em última instância para 

recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos administrativos adicionais. 

e) O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado no dia 2 de dezembro 

de 2021 no site da escola.  

 

4. Das condições de concessão/manutenção das bolsas: a concessão/manutenção 

da bolsa no ano letivo de 2022 se fará mediante o cumprimento das seguintes 

condições: 



 

4.1. Efetuar o pagamento da mensalidade escolar na data de vencimento prevista 

no boleto bancário, impreterivelmente; 

4.2. Não praticar infrações disciplinares graves, conforme previsto no Regimento 

Escolar disponível no site do Colégio durante o ano de 2021;  

4.3. Não ter realizado prova de recuperação paralela na 1ª e 2ª etapa letiva. 

 

5. Dos resultados: 

5.1. Dos critérios de classificação: 

a) As bolsas serão concedidas, dentro do limite de beneficiários e respectivos 

percentuais acima dispostos, aos estudantes que obtiverem o índice de 

rendimento acadêmico mais alto na classificação divulgada pelo resultado do 

processo seletivo, de acordo com sua colocação na série em que estuda.  

5.2. Dos critérios de desempate. Em caso de empate, os critérios serão aplicados 

na seguinte ordem: 

a) Em caso de empate na classificação, terá preferência, de maneira sucessiva, os 

candidatos que obtiverem maior nota nas questões objetivas da área de 

Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.  

b) Prevalecendo o empate, terão preferência os estudantes que estudarem há mais 

tempo no Colégio Marista; 

c) Prevalecendo o empate, terão preferência os alunos que tiverem condição 

socioeconômica mais desfavorecida em relação aos demais candidatos. A 

comprovação será feita por meio da análise dos comprovantes de rendimento 

da família e Declaração de Imposto de Renda, solicitados dos responsáveis dos 

candidatos empatados. 

5.3. Da divulgação dos resultados: os resultados do processo serão divulgados por 

número de matrícula, no site do Colégio, após 10 dias contados a partir do prazo 

final para lançamento de notas pelos professores.  

  



 

6. Do cronograma: 

Data prevista Atividade 

05/11/2021 Lançamento do edital e divulgação em mídias 

08/11/2021 a 12/11/2021 Período de inscrição para o processo de seleção. 

27/11/2021  Realização da prova objetiva 

29/11/2021 Divulgação do gabarito 

30/11/2021 Período de recurso das questões objetivas 

02/12/2021 Resultado da prova objetiva 

11/12/2021 - 15/12/2021 Período de análise dos boletins, formulação do 

rendimento acadêmico dos candidatos e análise 

do registro disciplinar dos candidatos.  

13/12/2021 - 15/12/2021 Período de consolidação dos resultados e 

classificação dos candidatos, considerando os 

critérios de desempate.  

17/12/2021 Divulgação dos resultados.  

20/12/2021 Assinatura, pelos responsáveis dos beneficiários 

das bolsas, do termo de concessão da bolsa. 

 

7. Das Considerações finais/Disposições Gerais: 

7.1. A decisão pela concessão ou não dos descontos será de competência exclusiva 

da União Brasileira de Educação e Ensino. 

7.2. A bolsa de estudos será de uso pessoal, intransferível e só poderá ser usufruída 

na forma e condições previstas neste Regulamento.  

7.3. A concessão do benefício da bolsa de estudo aos alunos beneficiados requer 

assinatura, pelo responsável legal do aluno, do contrato educacional de 2020 e 

do termo aditivo ao contrato educacional, no qual constará o percentual de 

bolsa que o aluno terá para o ano letivo de 2021 e as condições para 

manutenção, suspensão e perda dela.  



 

7.4. A validade da “Bolsa de Rendimento Acadêmico” é por 01 (um) ano letivo (da 

parcela 02 a 12), não havendo renovação e/ou prorrogação automática. 

7.5. As condições, prazos e percentuais previstos neste Regulamento entrarão em 

vigor a partir da data da divulgação do resultado e as concessões e manutenção 

dos descontos a partir desta data deverão obedecer às regras nele previstas, 

excluindo-se as regras, condições e percentuais anteriores eventualmente 

existentes. 

7.6. A União Brasileira de Educação e Ensino se reserva no direito de revisar ou 

cancelar este Regulamento sempre que houver impossibilidade na sua 

execução ou inviabilidade financeira de cursos. 

7.7. A União Brasileira de Educação e Ensino poderá solicitar a qualquer tempo dos 

responsáveis pelos alunos, documentação adicional que comprove o 

atendimento aos critérios especificados neste edital, seja para concessão do 

benefício, seja para a manutenção dele. 

7.8. Os responsáveis financeiros declaram conhecer e concordar com os termos 

deste Regulamento.  

7.9. Os casos omissos serão tratados pela Diretoria da UBEE.  

 

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2021 

 

Diretor 

Colégio Marista São José - Barra 

  



 

ANEXO I 

 

Ciências Humanas 

 

9o Ano 

História 

• A Era da Modernidade: a sociedade pós-industrial e as divergências ideológicas do 

final do século XIX; / Imperialismo na África e Ásia; / Brasil República; / A I Guerra 

Mundial; / A Era Vargas; / A II Guerra Mundial; / A Guerra Fria; / O Industrialismo no 

Brasil; / Ditaduras na América Latina e processo de redemocratização; / O 

desmanche da URSS e o avanço do capitalismo no mundo pós-Guerra Fria; / A Nova 

Ordem Mundial; / Governos democráticos no Brasil; / Conflito Oriente-Ocidente: do 

atentado às Torres Gêmeas à Primavera Árabe. 

 

Geografia 

• Formação dos Estados Nacionais Modernos / Imperialismo e partilha da África / 

Geopolítica do Pós-Guerra: da Guerra Fria a Nova Ordem Mundial / Os Blocos 

Econômicos e órgãos multilaterais e supranacionais / A Nova Globalização: 

Neoliberalismo, desregulamentação estatal e os novos polos de poder / Geografia 

Ambiental: alterações climáticas globais e cúpulas do meio ambiente. 

 

1ª série 

Filosofia 

• Filosofia Clássica: Platão e Aristóteles / Origem da Filosofia / Política e Ética no 

Mundo Grego / Filosofia Medieval – Patrística e Escolástica. 

  



 

 

Sociologia 

• Conceitos sociológicos / Instituições Sociais: Família, Religião, Educação / Teóricos 

Sociológicos: Durhkeim e Weber. 

 

História 

• Elementos da ciência historiográfica, datação e documentação histórica / Pré-

História / Antiguidade Clássica / Idade Média / Renascimento / América pré-

colombiana. 

 

Geografia 

• Conceitos Geográficos: espaço, lugar, região, território / Noções de Astronomia e 

Cartografia / Geografia Física: Geologia e relevo; Atmosfera e Clima; Hidrosfera e 

Conjuntos vegetacionais / Domínios morfoclimáticos do Brasil / Extrativismo 

mineral, vegetal e animal / Fontes de Energia / Industrialização e globalização da 

produção. 

 

2ª série 

Filosofia 

• Racionalismo x Empirismo / Política Moderna: Absolutismo x Liberalismo / Ética do 

Dever e da utilidade moral. 

 

Sociologia 

• Conceitos sociológicos / Instituições Sociais: Família, Religião, Educação, Trabalho, 

Estado e Governo / Teóricos Sociológicos: Durkheim, Weber e Marx.  

 

  



 

História 

• Grandes Navegações, Mercantilismo e colonização da América / Reforma, 

Contrarreforma e Absolutismo / Brasil colônia / Revoluções burguesas: Industrial e 

francesa / Formação do Estados Nacionais modernos / Processo de independência 

da América / Brasil Império / Imperialismo e neocolonialismo / Descolonização e 

independência da África e Ásia / Brasil República / Fatores que desencadearão as 

Grandes Guerras Mundiais. 

 

Geografia 

• Demografia / Geografia Urbana: ocupação, fenômenos, problemas ambientais e 

planejamento / Setor de Serviços: Transporte e comércio / Espaço agrário. 

 

  



 

Linguagens 

 

9o ano 

Arte 

• Arte e identidade histórico-cultural / Linguagens artísticas eruditas e populares: 

pintura, dança, música / Patrimônio cultural material e imaterial / Manifestações 

artísticas no pós-guerra: da pop art à arte contemporânea. 

 

Educação Física 

• Modalidades de esportes coletivos: handebol, basquetebol, voleibol e futsal. 

 

Gêneros Textuais 

• Crônica argumentativa / Artigo de opinião / Campanha publicitária. 

 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Espanhol 

• Vocabulário / Leitura / Interpretação textual. 

 

Língua Portuguesa 

• Elementos de coesão e coerência / Orações coordenadas e subordinadas / 

Interpretação textual. 

 

1ª série 

Arte 

• Arte e representação: Egito, Grécia, Idade Média, Renascimento / A expressão do 

corpo na arte: escultura e artes cênicas. / Linguagens artísticas: teatro, fotografia, 

cinema. 

 

Educação Física 

• Modalidades de esportes coletivos: handebol, basquetebol, voleibol e futsal. 



 

 

Gêneros Textuais 

• Notícia / Gêneros narrativos / Gêneros da correspondência.  

 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Espanhol 

• Vocabulário / Leitura / Interpretação textual. 

 

Língua Portuguesa 

• Funções da linguagem e elementos da comunicação / Variação linguística / 

Interpretação textual. 

 

Literatura 

• Literatura: conceitos / Texto literário e texto-não literário / A Literatura como 

direito humano. 

 

2ª série 

Arte 

• Arte, cultura e patrimônio / Arte, política e poder / Arte erudita x arte popular / 

Modernismo brasileiro / Indústria cultural.  

 

Educação Física 

• Modalidades de esportes coletivos: handebol, basquetebol, voleibol e futsal / 

Movimento e Cultura: Danças típicas e folclóricas. 

 

Gêneros Textuais 

• Editorial / Texto publicitário / Gêneros argumentativos.  

 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Espanhol 

• Vocabulário / Leitura / Interpretação textual. 



 

 

Língua Portuguesa 

• Operadores argumentativos / Semântica / Interpretação textual. 

 

Literatura 

• Representações do Brasil na literatura brasileira / Idealização e crítica: o herói e a 

paisagem nacionais / O tema do amor na literatura brasileira / Literatura e crítica 

social. 

 

 

 

 

 

 

  



 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

9o ano 

Biologia 

• Genética – Conceitos básicos, probabilidade, leis de Mendel e heredograma / 

Evolução – Conceitos básicos, teorias evolutivas e especiação / Vida e 

sustentabilidade – pegada ecológica, origem da vida ambientes protegidos. 

 

Química 

• Atomística / Tabela periódica / Ligações químicas. 

 

Física 

• Ondas / Eletricidade. 

 

1ª série 

Biologia 

• Ecologia / Metabolismo energético / Doenças virais e bacterianas / Sistema 

respiratório e circulatório. 

 

Química 

• Atomística / Tabela periódica / Ligações químicas / Funções inorgânicas / 

Estequiometria. 

 

Física 

• Mecânica / Ondas / Calorimetria. 

 

  



 

2ª série 

Biologia 

• Tipos de reprodução / Divisão celular / Sistema nervoso / Genética / Evolução. 

 

Química 

• Termoquímica / Cinética química / Eletroquímica / Estequiometria. 

 

Física 

• Mecânica / Gases / Termodinâmica. 

 

  



 

MATEMÁTICA 

 

9o ano 

Matemática 1 

• Potenciação / Radiciação / Equação do 2°grau / Função Afim / Função Quadrática.  

 

Matemática 2 

• Semelhança de triângulos / Teorema de Tales / Teorema de Pitágoras / Relações 

métricas no triângulo retângulo / Relações trigonométricas no triângulo retângulo 

/ Área de figuras planas. 

 

1ª série 

Matemática 1 

•  Função Afim / Função Quadrática / Equação exponencial / Função exponencial / 

Logaritmo / Função Logarítmica.  

 

Matemática 2 

•  Triângulos / Semelhança de triângulos / Teorema de Tales / Teorema de Pitágoras 

Trigonometria no triângulo retângulo / Trigonometria no triângulo qualquer / Área 

de figuras planas.  

 

2ª série 

Matemática 1 

•  Razões trigonométricas e o ciclo trigonométrico / Razões trigonométricas inversas / 

Matrizes / Determinantes / Análise Combinatória / Probabilidade.  

 

Matemática 2 

• Geometria Espacial: prismas; pirâmide; cilindro; cone. 


