
 
 

ALTERAÇÃO AO EDITAL Nº 11/2020 
PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO 

 
REABERTURA PRAZO RECURSAL 

 

 

O Professor Dr. José Sérgio Saraiva, Presidente da Comissão de Bolsas de Estudo da 
Faculdade de Direito de Franca, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento de 
decisão da sua Comissão de Bolsas de Estudo, considerando a suspensão dos prazos para 
recurso ao julgamento das propostas relativas ao Edital nº 11/2020, de 10 de fevereiro de 2020, 
que se deu em cumprimento ao §4º do artigo 3º da Portaria nº 3, de 20-3-2020; 

Resolve dar ciência a todos os interessados a reabertura dos prazos para eventuais recursos 
que possam advir do julgamento do programa de bolsas de estudos do ano de 2020, conforme 
o estabelecido no artigo 11 da Resolução da Congregação nº 01/2018, de 07 de dezembro de 
2018. 

Os recursos deverão ser endereçados à Comissão de Bolsas de Estudo e enviados até o prazo 
de 07/08/2020 no endereço eletrônico: e-mail: assistenciasocial@direitofranca.br 

Os demais prazos recursais previstos nos artigos 12 e 13 da Resolução da Congregação nº 
01/2018, de 07 de dezembro de 2018 seguirão a partir da data da ciência ao requerente da 
decisão da Comissão de Bolsas de Estudo. 

A Comissão de Bolsas de Estudo aproveita para ratificar que os recursos devem versar apenas 
sobre erro material na aferição dos indicadores do recorrente, os quais reportavam à situação 
socioeconômica do candidato até o momento da inscrição no programa. 

A Comissão comunica ainda que, em caso de provimento do recurso, os valores definitivos dos 
descontos serão compensados retroativamente nas mensalidades que foram quitadas ou 
deduzidos do débito do aluno até a presente data. 

Eventuais alterações na situação socioeconômica que vieram a ocorrer em decorrência da crise 
provocada pela COVID-19 poderão ser amenizadas com nova postulação de bolsa de estudo 
ou ampliação da já concedida pelo Edital 11/2020, com a inscrição no Programa de Bolsas 
Complementares que se encontra aberto pelo Edital 18/2020, de 27 de julho de 2020. 

 

Franca/SP, 27 de julho de 2020. 

 
 
                                                                                                              Prof.  Dr. José Sérgio Saraiva 
                                                                                                                                    Pres. Comissão de Bolsas de Estudo 
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