
 

PROGRAMA ESCOLA DA PAZ DE BOLSA DE ESTUDO 

CONTEMPLADOS COM BOLSA DE ESTUDOS PARCIAL DE 50% E DE 25% 

Segue a lista dos estudantes contemplados pelo Desconto Bolsa de Estudos para o semestre 2019/2. A Escola 

de Enfermagem da Paz informa que a presente lista poderá sofrer alterações, tanto de exclusão como de 

inclusão de novos beneficiados, esta última apenas no caso de haver exclusão anterior. Ficam cientes todos os 

estudantes que o Desconto Bolsa de Estudos é aplicável nos módulos teóricos do curso e que, no decorrer do 

semestre, poderão ocorrer diligências para confirmação da veracidade das informações prestadas. Diligências 

essas que podem ser entrevistas, visitas in loco e outras que a Escola achar oportuna. 

Nota explicativa: A Normativa 001/2015 publicada em www.escoladapaz.com.br/blog/descontos-bolsas prevê a 

concessão de 04 (quatro) bolsas de estudos por semestre, distribuídas da seguinte forma: 01 (uma) para o turno 

manhã, 01 (uma) para o turno tarde e 02 (duas) para o turno noite. Contudo, observando o atual cenário 

econômico do país, a Escola de Enfermagem da Paz decide que: para o semestre 2019/2 a oferta de bolsas 

diferenciada para alunos ativos e novos alunos no curso Técnico em Enfermagem.  

• Para a oferta dos alunos ativos: define-se 04 bolsas parciais de 50%, sendo 02 para o turno da manhã e 02 

para o turno da tarde, mais 02 bolsas parciais de 25% para o turno da noite. E ainda 03 para a turma 42ª e 

03 para a turma 43ª do curso Técnico em Enfermagem. Para critério de análise foi considerado: carta 

explicativa demonstrando os gastos financeiros e rendas, comprovados através da documentação entregue, 

número de gastos comprovados por meio de documentação entregue, desempenho educacional e 

frequência escolar.  

• Para a oferta de novos alunos: utilizou-se a oferta prevista na Normativa 001/2015 acrescida da oferta de 02 

bolsas de estudos parciais de 50%. 

A lista de contemplados com bolsa de estudos parcial para o semestre 2019/2 são: 

Nome do aluno Número do aluno Percentual Turno 

Daniela Paim dos Santos 201809217 50% Manhã 

Edrei Jesse de Deus dos Santos 201808548 25% Noite 

Paloma Benetti Zieleski 201809433 50% Tarde 

Sabrina dos Santos Vicente 201607870 25% Noite 

Samanta da Silva Oliveira 201809384 50% Tarde 

Vitória Machado de Oliveira 201909640 50% Manhã 

 

Camila Vicente Lanius 201909791 50% Tarde 

Josiane Silva da Silva 201205913 50% Manhã 

Maria Eduarda Athaydes Ribas 201909781 50% Tarde 

Viviane Oleques Alves 201909775 50% Tarde 

Alunos que não foram contemplados podem requerer o desconto no próximo semestre letivo e tirar suas dúvidas 

com a Administração, presencialmente, de segunda à sexta-feira no horário das 8h às 11h e das 14h às 

16h30min com Sheila.  

São Leopoldo, 22 de julho de 2019. 

À Direção Administrativa.  

https://www.escoladapaz.com.br/sites/default/files/bolsa_de_estudos_normativa_2015_01_e_documentacao_para_solicitacao.pdf
https://www.escoladapaz.com.br/blog/descontos-bolsas
https://www.escoladapaz.com.br/sites/default/files/bolsa_de_estudos_normativa_2015_01_e_documentacao_para_solicitacao.pdf

