
 
 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A 

ALUNOS PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS NA ESCOLA VERA CRUZ 

 

EDITAL 2020 – ANO LETIVO 2021 

 

A ASSOCIAÇÃO TRAVESSIAS PELA EQUIDADE RACIAL NA EDUCAÇÃO (“Associação 

Travessias”) e a ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA INTERAMERICANA, atuando em parceria, 

tornam público, nos termos deste EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA A CONCESSÃO DE 

BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS NA ESCOLA VERA CRUZ 

(“Edital”), os procedimentos, prazos e normas do processo seletivo para a concessão de bolsas 

de estudos integrais e parciais para alunos novos, ingressantes no ano letivo de 2021 

(“Processo Seletivo”). 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO TRAVESSIAS 

 

A Escola Vera Cruz, mantida pela Associação Universitária Interamericana, entidade 

de educação sem fins lucrativos, tem como compromisso formar pessoas com conhecimento, 

coragem e capacidade para transformar realidades. A Escola compreende a educação como 

espaço transformador na formação de cidadãos capazes de responder às necessidades do 

presente e protagonizar a inovação. 

A Associação Travessias é uma associação independente, sem fins lucrativos, cujo 

objetivo consiste em oferecer bolsas de estudos para alunos pretos, pardos e indígenas de 

baixa renda no ensino infantil, fundamental e médio. 

A realidade brasileira nos impõe uma grande desigualdade racial histórica, observada 

em todos os setores, inclusive no educacional. A Escola Vera Cruz e a Associação Travessias 

entendem que uma maneira efetiva de agir no combate a essa desigualdade é por meio da 

educação.  

Juntas, a Escola Vera Cruz e a Associação Travessias desenvolveram o Projeto 

Travessias para combater o racismo no ambiente escolar e viabilizar o ingresso de mais alunos 

pretos, pardos e indígenas na escola, integrando estudantes de todas as raças e realidades 

sociais, econômicas e culturais, na mesma sala de aula e ambiente escolar. O objetivo é 

sairmos da nossa situação histórica de segregação e conquistarmos os benefícios da 

diversidade para todos, o que exige um olhar amplo para a sociedade. Buscamos um projeto 

com Travessias no plural, com as complexidades que o desafio exige.  

Olhando para o futuro e objetivando a construção de um país mais justo, a Escola 

Vera Cruz e a Associação Travessias ofertam, por meio deste edital, bolsas de estudos para 

alunos pretos, pardos e indígenas de baixa renda, com validade desde o ingresso do aluno no 

programa até a conclusão do ensino médio, buscando, por meio desta ação afirmativa, 

atender o princípio da igualdade, consagrado em nossa Constituição Federal. 



 
 

 

Esta é uma ação que contribui de maneira efetiva para o aumento da 

representatividade racial na escola e que fortalece seu projeto pedagógico de valorização da 

diversidade e inclusão. 

A admissão de novos alunos bolsistas para o ano letivo de 2021 se dará de acordo 

com as normas dispostas a seguir. 

 

VAGAS 

 

1 - Para o ano de 2021, serão oferecidas 18 (dezoito) vagas na série G5 do 

Ensino Infantil (crianças com 5 anos completos ou que completarão 5 anos até 31 de 

março de 2021) para o oferecimento das Bolsas de Estudos e os demais benefícios 

abaixo descritos. 

 

BENEFÍCIOS 

 

2 - Serão oferecidos aos candidatos selecionados, um dos os seguintes 

benefícios, conforme as normas deste Edital: 

 

a. Bolsa de estudos integral (“Bolsa Integral”): Cobre 100% (cem por 

cento) da anuidade escolar e auxílios financeiros de permanência 

como: material didático obrigatório da Escola Vera Cruz; material 

escolar básico; transporte para as atividades exclusivamente 

relacionadas à Escola Vera Cruz; auxílio alimentação; e uniforme 

escolar; ou  

b. Bolsa de estudos parcial de 75% (“Bolsa Parcial 75”): Cobre 75% 

(setenta e cinco por cento) da anuidade escolar. Nesta modalidade, 

caberá ao Beneficiário arcar com 25% da mensalidade, mediante 

pagamento diretamente para a Escola Vera Cruz, de 12 (doze) 

parcelas mensais no valor de R$ 981,50 (novecentos e oitenta e um 

reais e cinquenta centavos) para 2021, além das demais despesas 

necessárias à atividade escolar; ou 

c. Bolsa de estudos parcial de 50% (“Bolsa Parcial 50”): Cobre 50% 

(cinquenta por cento) da anuidade escolar. Nesta modalidade, 

caberá ao Beneficiário arcar com 50% da mensalidade, mediante 

pagamento diretamente para a Escola Vera Cruz, de 12 (doze) 

parcelas mensais no valor de R$ 1.963,00 (mil novecentos e 

sessenta e três reais) para 2021, além das demais despesas 

necessárias à atividade escolar. 



 
 

 

 

3 - Dentre as 18 vagas disponíveis no mínimo 60% (sessenta por cento), ou 

seja, 11 das 18 vagas, devem ser preenchidas por bolsistas integrais. 

 

4 - A Bolsa de Estudos é pessoal e intransferível e é válida para o ano letivo 

de 2021. A bolsa será renovada anualmente nos anos subsequentes até a conclusão do 

ensino médio pelo aluno bolsista, conforme normas definidas neste edital. 

a. A Associação Travessias, a qualquer momento, pode requisitar a 

atualização dos documentos entregues no ato da inscrição para a 

verificação de que os critérios de renda estabelecidos em contrato 

a ser firmado entre o Beneficiário ou seu responsável legal e a Escola 

Vera Cruz continuam em vigor. 

 

5 - São critérios cumulativos para a renovação das bolsas e a rematrícula 

do estudante: 

a. adequação aos critérios e obrigações deste edital; 

b. presença mínima do estudante em 75% (setenta e cinco por cento) 

dos dias letivos;  

c. renda média familiar comprovada dos últimos 2 (dois) anos 

compatível com os benefícios e normas deste edital; e 

d. cumprimento pelo aluno do disposto no Regimento Escolar da 

Associação Interamericana. 

 

 

ELEGIBILIDADE 

 

6 - BOLSAS INTEGRAIS: São critérios eliminatórios para o preenchimento 

das vagas para Bolsas Integrais, a serem preenchidos de maneira cumulativa, que o 

candidato: 

a. seja preto, pardo ou indígena; 

b. tenha 5 anos completos ou a completar até 31 de março de 2021; 

c. seja membro de Grupo Familiar cuja renda familiar mensal por 

pessoa (per capita) não exceda o valor de 1 ½ (um e meio) salário-

mínimo, equivalente nesta data a R$ 1.567,50 por pessoa; 

d. cumpra todas as normas deste edital e entregue todos os 

documentos, conforme descrito abaixo. 

 



 
 

 

7 - BOLSAS PARCIAIS 75: São critérios eliminatórios para o preenchimento 

das vagas para Bolsas Parciais 75, a serem preenchidos de maneira cumulativa, que o 

candidato: 

a. seja preto, pardo ou indígena; 

b. tenha 5 anos completos ou a completar até 31 de março de 2021; 

c. seja membro de Grupo Familiar cuja renda familiar mensal por 

pessoa (per capita) não exceda o valor de 2,25 (dois inteiros e vinte 

e cinco décimos) salários-mínimos, equivalente nesta data a  

R$ 2.351,25 por pessoa; 

d. cumpra todas as normas deste edital e entregue todos os 

documentos, conforme descrito abaixo. 

 

8 - BOLSAS PARCIAIS 50: São critérios eliminatórios para o preenchimento 

das vagas para Bolsas Parciais, a serem preenchidos de maneira cumulativa, que o 

candidato: 

a. seja preto, pardo ou indígena; 

b. tenha 5 anos completos ou a completar até 31 de março de 2021; 

c. seja membro de grupo familiar cuja renda familiar mensal por 

pessoa (per capita) não exceda o valor de 3 (três) salários-mínimos, 

equivalente nesta data a R$ 3.135,00 por pessoa; 

d. cumpra todas as normas deste edital e entregue todos os 

documentos, conforme descrito abaixo. 

 

9 - Para fins deste edital, Grupo Familiar significa: a unidade nuclear 

composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que 

contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade 

familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 

 

10 - A análise do perfil socioeconômico é de responsabilidade da Associação 

Travessias e será feita conforme descrita na fase 2 do processo seletivo. 

 

 

CANDIDATURA E PROCESSO SELETIVO 

 

O Processo Seletivo será constituído por quatro fases: 

 

 

INSCRIÇÃO
VALIDAÇÃO DA 

INSCRIÇÃO

TRIAGEM 
SÓCIO-

ECONÔMICA

ENTREVISTA 
COM A ESCOLA



 
 

 

 

FASE 1 – INSCRIÇÃO 

 

11 - O primeiro passo do Processo de Seleção de Bolsas é o preenchimento 

do formulário online pelo responsável legal do candidato no site 

www.projetotravessias.org.br, disponível a partir de 26 de outubro de 2020. 

 

a. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de 

inteira responsabilidade do responsável legal do candidato, de 

modo que a Associação Travessias tem o direito de excluir deste 

Processo Seletivo o candidato que fornecer tais informações de 

forma incompleta, incorreta e/ou inconsistente, sem prejuízo das 

demais implicações legais.  

b. O formulário de inscrição deve ser preenchido por pessoa capaz 

civilmente para o ato. 

 

FASE 2 – VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 

12 - Depois de preenchido o formulário e feita a inscrição, a Associação 

Travessias entrará em contato com o responsável legal do candidato por Whatsapp, no 

número informado no formulário, ou outro meio de comunicação, para que apresente 

os documentos listados abaixo, para fins de verificação do perfil socioeconômico dos 

integrantes do Grupo Familiar que possuam renda e/ou possuam patrimônio:  

 

a. ASSALARIADOS devem apresentar (a) contracheques e/ou holerites e 

(b) Carteira de Trabalho atualizada;  

b. TRABALHADORES INFORMAIS devem apresentar (a) declaração feita 

pelo contratante informando a atividade e a remuneração paga, (b) 

declaração do beneficiário informando a renda média mensal recebida 

e (c) extratos bancários;  

c. AUTÔNOMOS OU PROFISSIONAIS LIBERAIS devem apresentar (a) 

Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE) 

feita por contador ou técnico contábil inscrito no CRC, (b) guias de 

recolhimento ao INSS compatíveis com a renda declarada e (c) extratos 

bancários;  

d. PROPRIETÁRIOS OU SÓCIOS DE EMPRESA devem apresentar (a) 

declaração de pró-labore firmada pelo contador com identificação do 

CRC, (b) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, (c) 

http://www.projetotravessias.org.br/


 
 

 

contrato social, (d) Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte 

(DIRF) da pessoa jurídica pagante e (e) extratos bancários; 

e. APOSENTADOS OU PENSIONISTAS devem apresentar (a) comprovante 

de recebimento de aposentadoria ou pensão e (b)  extratos bancários;  

f. ESTAGIÁRIOS devem apresentar Termo de Estágio, constando período 

de vigência e valor;  

g. BENEFICIÁRIOS DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 

devem apresentar contrato de locação ou arrendamento de bens 

móveis e imóveis, acompanhados dos respectivos recibos; 

h. BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA devem apresentar (a) 

comprovante atualizado de recebimento de pensão alimentícia e (b) 

declaração constando nome e CPF do pagante da pensão, mês de 

referência e valor pago;  

i. TRABALHADOR EM ATIVIDADE RURAL devem apresentar (a) 

declaração feita por contador ou técnico contábil inscrito no CRC, 

contendo valor do rendimento e período de referência, e (b) extratos 

bancários;  

j. BENEFICIÁRIO DE AJUDA FINANCEIRA devem apresentar (a) declaração 

feita por quem concede a ajuda, informando o beneficiário, e o valor 

mensal médio pago, o RG e o CPF das partes;  

k. BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA TAIS 

COMO BOLSA FAMÍLIA, devem apresentar Benefício de Prestação 

Continuada (BPC).  

 

13 - Para todos casos, será exigido, ainda, o extrato de banco dos últimos 

três meses de todos os integrantes do Grupo Familiar, demonstrando a movimentação 

bancária da conta corrente, poupança e /ou salário, e cópia da última declaração de 

imposto de renda. Caso o responsável do candidato não possua conta em banco, ele 

deverá prestar tal declaração por escrito no dia da entrevista da Fase 4. 

 

14 - A Associação Travessias se reserva no direito de exigir outros 

documentos que possam servir para confirmar ou corroborar as informações prestadas, 

a seu critério. 

 

FASE 3 – TRIAGEM SÓCIO-ECONOMICA 

 

15 -  A realização da Triagem Socioeconômica do candidato será feita 

pela Associação Travessias, tendo como referência para a definição da renda a Portaria 

do MEC n. 15/2017, condições de moradia, escolaridade e estrutura da família. 



 
 

 

 

16 - A Associação Travessias vai analisar as inscrições e documentação 

recebidos e classificará os candidatos que atendam as condições sócio econômicas 

descritas neste edital. 

 

17 - Caso o número de inscrições seja maior do que o número de vagas, os 

candidatos serão classificados de acordo com os seguintes critérios: 

 

a. Local de residência: visando o bem-estar do aluno, serão 

priorizados candidatos residentes mais próximos à escola, 

preferencialmente com deslocamento de até 1 hora em transporte 

público. 

b. Tenha irmão matriculado na Escola Vera Cruz. 

c. Seja filho de ex-aluno ou de ex-empregado da escola. 

d. Seja atualmente estudante de escola pública. 

 

18 - Caso o número de inscrições seja menor do que o número de vagas, as 

vagas remanescentes serão reabertas para o ano letivo de 2022 para alunos de 1º ano 

do Ensino Fundamental. 

 

FASE 4 – ENTREVISTA COM A ESCOLA  

 

19 - Depois da Triagem Socioeconômica, a Escola Vera Cruz vai entrar em 

contato com o responsável dos candidatos aprovados Fase 3 pelo Whatsapp, ou outro 

meio de comunicação para marcar uma entrevista. As entrevistas terão caráter 

classificatório. As entrevistas serão realizadas por profissionais da Escola Vera Cruz com 

as famílias dos candidatos. Essas entrevistas têm por objetivo apresentar o projeto 

pedagógico da Escola Vera Cruz e os desafios envolvidos no projeto de ampliação de 

diversidade racial, conhecer o responsável legal e seu relacionamento com o candidato, 

dimensionar o tipo de suporte que o candidato tem atualmente e quais esforços o 

responsável estaria disposto a fazer para se corresponsabilizar na criação das melhores 

condições para o acolhimento e o prosseguimento da vida escolar do aluno. 

 

20 - Na entrevista mencionada acima os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos originais: 

a. Foto 3x4 do candidato, identificada no verso; 

b. Certidão de Nascimento do candidato; 

c. Comprovante de residência; e 

d. Documentos de comprovação de renda enviados na fase 2. 



 
 

 

 

21 - A Escola Vera Cruz entrará em contato com os responsáveis legais do 

candidato informando a data, horário e local da entrevista, que tem natureza 

eliminatória e classificatória. 

a. A depender das recomendações das autoridades sanitárias, a 

entrevista poderá ser realizada por videoconferência.  

b. Haverá tolerância para atrasos de até 15 minutos,  

c. A ausência na entrevista importa na eliminação do candidato deste 

Processo Seletivo. 

 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO E MATRÍCULA 

 

22 - Após a última entrevista e com base nos critérios dispostos neste Edital, 

a Escola Vera Cruz decidirá pelo deferimento ou indeferimento da concessão das bolsas, 

objeto desse Processo Seletivo, sendo o resultado comunicado à família. 

 

23 - A comunicação do resultado positivo veiculará também a data em que 

os responsáveis pelo aluno deverão assinar o Termo de Concessão de Bolsa de Estudos 

e realizar a matrícula do aluno na Escola. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24 - A inscrição do candidato neste Processo Seletivo implica aceitação das 

normas contidas neste Edital e em outros comunicados sobre o Processo Seletivo a 

serem publicados. 

 

25 - O acompanhamento da publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este Processo Seletivo é de inteira responsabilidade do 

candidato. Demais atos serão divulgados no endereço eletrônico 

www.projetotravessias.com.br. 

 

26 - Os casos omissos serão resolvidos pela Associação Travessias e/ou pela 

Escola Vera Cruz. 

 

 

  

http://www.projetotravessias.com.br/


 
 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

Data/ período Descrição 

26.10.2020 

 

Lançamento do edital e início das inscrições 

 

De 26.10.2020 a 30.11.2020 

 

Fase 1 – Inscrição dos candidatos por meio de preenchimento do 

formulário online 

 

30.11.2020 

 

ÚLTIMO DIA PARA INSCRIÇÕES 

 

De 01.12.2020 a 07.12.2020 

 

Fase 2 – Associação Travessias vai entrar em contato com candidatos 

por WhatsApp ou outro meio de comunicação para envio digital de 

documentos comprobatórios da condição socioeconômica 

 

De 08.12.2020 a 14.12.2020 

 

Fase 3 – Associação Travessias vai avaliar os documentos entregues e 

certificar o cumprimento dos requisitos deste Edital referente à 

condição sócio econômica dos candidatos 

 

De 14.12.2021 a 18.12.2021 

 

Fase 4 – Entrevista com a Escola e entrega de documentação original 

 

12.01.2021 

 

Divulgação dos resultados do Processo Seletivo 

 

15.01.2021 

 

Matrícula escolar 

 

 


