Ano 2 | Edição 5 | Outubro de 2007 | Versão MURAL

Curso de Jornalismo do Centro Universitário Metodista IPA | www.metodistadosul.edu.br/sites/universoipa

Novas oportunidades para
ingressar em uma universidade
das principais fontes de
financiamento para causas
humanitárias, culturais e
religiosas.
É importante lembrar que
as bolsas são cedidas através de
uma análise documental sobre a
situação financeira do candidato.
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Bolsa é opção para alunos conseguirem manterem-se na faculdade

PATRÍCIA PREZOT TO

Fies é opção para alunos
pagarem a faculdade
U
ma solução para quem
sonha em cursar uma
faculdade e não tem recursos
ou recebe um salário inferior
ao valor das mensalidades
universitárias, uma das
opções proporcionadas
pelo governo federal é o
Financiamento Estudantil
(Fies), destinado a financiar
a graduação do Ensino
Superior.
Todos os cursos do Centro
Universitário Metodista IPA
são conveniados ao Fies,
exceto o curso de Direito.
Esse projeto do governo,
financia apenas 50% dos
cursos. A inscrição deve ser
feita através do portal
www.caixa.gov.br, antes que
seja feita a matrícula.

Daiana Muniz, 21 anos, cursa
Fisioterapia e acha importante a
distribuição de bolsas, pois os cursos são
bons, porém as mensalidades são caras.
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C

om o valor das
universidades cada vez mais
alto e com a dificuldade
de conseguir estágios, alunos
recorrem a bolsas de estudo.
O Centro Universitário
Metodista IPA disponibiliza
cotas para bolsas carência
semestralmente.
Existem atualmente três
programas de bolsas: Bolsa
carência, Programa Universidade
para Todos (Prouni) e o
Financiamento Estudantil (FIES).
O processo seletivo acontece
em duas vias, no vestibular e
durante o semestre, para alunos
matriculados. O processo não
é estabelecido pelo IPA, e sim
pela filantropia, que é uma

Flávia Kovalski e Marcelo Montanha Haygertt.
CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA
IPA - Reitora, Adriana Menelli de Oliveira •
Pró-reitor Acadêmico, Francisco Cetrulo
Neto. • Coordenação de Comunicação,
Michele Limeira • Jornal elaborado pelos(as)

Como as bolsas são
disponibilizadas no IPA
N
este semestre, foram
disponibilizadas 150 bolsascarência com o desconto de
50% para candidatos que
comprovarem essa necessidade.
Sendo que devem se enquadrar
no limite até o final do curso.
A menos que atinja outro
nível sócio-econômico. E,
também, foram
cedidas 20 bolsas
integrais para
servidores ou
dependentes
que são
alunos da
instituição .
O estudante
bolsista
terá como
cumprimento de,
no mínimo, quatro

estudantes do curso de Jornalismo do
Centro Universitário Metodista IPA Disciplinas: Produção e Planejamento Gráfico
e Editorial I, Projeto Experimental I, Técnicas
de Entrevista e Reportagem, Redação e
Expressão Oral I e Fotografia • Coordenação

horas semanais de atividade e
programação comunitária na
extensão do IPA. Os candidatos
serão relacionados em ordem
crescente de carência.

Quem são
os bolsistas
do IPA

ARTE: DANIELLE MENDES
de Jornalismo: Laura Glüer • Professores(as):
Ana Paula Megiolaro, José Antonio Meira da
Rocha, Laura Glüer, Maria Cristina Vinas e
Rogério Soares • Reportagem e Editoração:
Sara Kirchhof, Patrícia Prezotto e
Danielle Mendes.

