
 

UCL – ENSINO SUPERIOR UNIFICADO CENTRO LESTE 

EDITAL 02/2020 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE TALENTOS 

“OPEN DAY UCL” 

 

A diretora administrativa da UCL - Ensino Superior Unificado Centro Leste, 

mantenedora da UCL – Faculdade do Centro Leste, no uso de suas atribuições, torna 

público o EDITAL 02/2020 do Concurso “Open Day UCL”, visando Seleção de Talentos 

para Ingresso no ensino superior, a ser realizado presencialmente no dia 28 de 

novembro de 2020, sábado, das 13:00 às 18:00 no Campus UCL Manguinhos 

conforme este edital. 

 

Serra, 28 de Outubro de 2020. 

 

 

Maria Ângela Loyola de Oliveira 

Diretora Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDITAL  02/2020 

APRESENTAÇÃO 

A UCL – Ensino Superior Unificado Centro Leste, mantenedora da UCL – Faculdade do Centro Leste, 

com unidade de ensino na Rod. ES010, KM 6,5, s/n, Manguinhos, Serra-ES, CEP 29.173-087; 

instituição privada de ensino superior institui, pelo presente edital, o “Concurso para seleção de 

talentos – Open Day UCL”. 

 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Ficam estabelecidas as seguintes normas a serem aplicadas ao Concurso para seleção de talentos – 

Open Day UCL. 

 

a. Serão ofertadas 100 bolsas de até 100% do valor da mensalidade e 3 estágios remunerados, 

conforme Anexo I deste edital. 

b. As bolsas concedidas são pessoais, intransferíveis e não cumulativas, renovadas 

semestralmente conforme regras estabelecidas neste edital, em seu Anexo II.  

c. O concurso é destinado a seleção de candidatos que tenham concluído o Ensino Médio, ou 

com término deste programado para 2020, para o ingresso em um dos cursos superiores oferecidos 

pela UCL – Faculdade do Centro Leste. 

 

Art 1°. O presente programa de prêmios e bolsas é destinado aos inscritos no CONCURSO e 

ingressantes no semestre 2021-1, na UCL; 

Art 2°- O regulamento do Concurso consta do Anexo I a este edital. 

Art 3º. O candidato selecionado pelo CONCURSO, deverá cumprir as normas instituídas pela UCL 

para realização de sua matrícula, sob pena da perda do prêmio e bolsas recebidos. 

Art 4°. Em caso de não formação de turma no curso selecionado, caberá à UCL definir a realocação 

da bolsa a outro curso à escolha do candidato e condicionado à existência de vaga.  

Art 5°. No ato da concessão da bolsa, o beneficiário assinará termo de outorga, pelo qual presta 

anuência a todas as disposições contidas no presente edital, cujo modelo segue no Anexo II. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O aluno contemplado na modalidade de bolsa terá que satisfazer os seguintes requisitos: 

1. Não ser aluno regular, matriculado ou em trancamento em qualquer curso da UCL; 

2. Não ter abandonado ou desistido de algum curso da UCL – Faculdade do Centro Leste nos 

últimos 12 meses; 



 

3. Não solicitar aproveitamento de disciplinas cursadas anteriormente ao seu ingresso na UCL ou 

em outra Instituição; 

4. Os candidatos inscritos no Concurso concordam em ceder sua imagem para fins de publicações 

e divulgações, salvo manifestação contrária até a data de realização do Concurso; 

5. Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas antes dos prazos estipulados no presente edital. 

6. Casos omissos serão tratados pela comissão organizadora do concurso e sendo tratados 

apenas em primeira instância. 

 

Este edital será publicado na data de sua assinatura e vigorará até que seja revogada total ou 

parcialmente. 

 

Serra, 28 de Outubro de 2020.  

 

Maria Ângela Loyola de Oliveira 

UCL – Ensino Superior Unificado Centro Leste 

Diretora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I ao EDITAL 02/2020 

REGULAMENTO   DO CONCURSO “OPEN DAY UCL” 

 

1. DATA / LOCAL / HORA 

O concurso para ingresso na UCL no semestre 2021-1, com bolsa mérito, será realizado no dia 

28/11/2020, sábado, iniciando-se às 13:00, com término às 18:00, no Campus UCL 

Manguinhos.  

 

2. INSCRIÇÃO  

As inscrições serão feitas no site www.ucl.br ou na secretaria da UCL.  

 

3. DOCUMENTAÇÃO. 

O candidato deverá levar o documento de identidade (RG, RNE, CNH, Passaporte ou CTPS) 

ao se apresentar para o concurso.  

 

4. DO CONCURSO: 

O concurso totalizará 100 pontos, distribuídos nas seguintes etapas de pontuações: 

 

a) prova de conhecimentos – duração de 3 horas (13:00 às 16:00)  

 prova escrita objetiva de conhecimentos nível ensino médio – valendo no total de 50 

pontos com a seguinte distribuição :  

 

Cursos de Engenharia, Sistemas de Informação e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 

de sistemas. 

Matemática: 25 pontos 

Física:  12,5 pontos  

Atualidades 12,5 pontos  

 

Cursos de Arquitetura, Administração e Tecnólogo em Logística  

Matemática: 12,5 pontos 

História: 12,5 pontos 

Geografia: 12,5  

Atualidades: 12,5 pontos   

 

 Redação: 10 pontos  



 

b) Desafio de criatividade e habilidades em equipe – duração de 1:30 min (16:30 às 

18:00) - 30 pontos  

 

 Serão formados grupos de 3 a 5 candidatos que receberão um desafio/problema/ tarefa 

para cumprimento no prazo determinado.  

 Haverá um grupo de avaliadores para pontuar a participação e resultados de cada 

grupo. 

 A pontuação final será atribuída a todos os componentes do grupo avaliado.  

 Os critérios de avaliação serão apresentados no início do desafio.  

 Será permitida e desejável a formação de grupos espontâneos da mesma escola de 

ensino médio.  

 

c) Conectividade e Interatividade nas redes sociais- 10 pontos  

 

 O candidato deverá seguir a Faculdade UCL no Instagram ou Facebook – 1 (um) ponto 

 Cada candidato deverá repostar  posts (diferentes) do concurso, que serão 

disponibilizados (Instagram ou Facebook) e marcar a Faculdade UCL. Cada repost vale 

1 (um) ponto limitado a 4 (quatro) pontos. Exemplo de APP para repost “republicar no 

Instagram” 

 As “repostagens” deverão permanecer até o dia do resultado (07/12/2020).  

 Cada 5 pessoas marcadas pelo candidato, em um post do concurso no canal da UCL 

(Instagram ou Facebook) vale 1 (um) ponto, limitado a 4 (quatro) pontos.  

 O candidato deverá postar no feed da sua rede, foto ou vídeo relativo a sua participação 

no dia do concurso até o dia 30/11/2020. Vale 1 (um) ponto  

 No ato da inscrição o candidato deverá indicar o nome na(s) sua(s) redes sociais 

(Instagram ou Facebook) para possibilitar a computação dos pontos desta fase.  

 Na semana posterior ao dia do evento, o Instagram ou Facebook do candidato deverá 

estar na modalidade aberta ao público para possibilitar a apuração.  

 

5) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Critério Eliminatório: Redação - redações zeradas serão eliminatórias 

 Critério Classificatório: total da pontuação nas três etapas  

 Critério de Desempate: a nota da prova de matemática  

 



 

6)  CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

Serão ofertados aos participantes do concurso até 100 bolsas de estudos conforme a discriminação a 

seguir: 

Percentual de bolsa de acordo com a pontuação total no concurso: 

 De 96 a 100 pontos - 100%;  

 De 86 a 95 pontos - 75%;  

 De 71 a 85 pontos - 50%;  

 De 61 a 70 pontos - 25%.  

 

Prêmio Especial:  

Os candidatos classificados nos três primeiros lugares e matriculados na Faculdade UCL poderão fazer 

estágio remunerado, garantido, de seis meses em empresa conveniada, a partir do início das aulas 

do semestre 2021-1. 

 

7) DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  

Os resultados estarão disponíveis no dia 07 de dezembro de 2020, no site da Faculdade UCL, com a 

lista de aprovados e a lista de premiados com ESTÁGIOS REMUNERADOS e BOLSAS.  

A lista dos classificados e premiados também será enviada, com as congratulações, para o candidato 

e escolas dos premiados e publicadas nas redes sociais, banners e outdoors da Faculdade UCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II ao EDITAL 02/2020 

TERMO DE OUTORGA DE BOLSA 

 

_________________________ estudante do curso ________________________, é detentor(a) de 

Bolsa de ---% (----- por cento) que poderá ser renovada semestralmente, segundo os seguintes critérios 

acadêmicos e outros: 

 

I. A bolsa é pessoal e intransferível, válida durante o período regular do curso, não abrangendo 

taxas, outros serviços. 

II. O não cumprimento dos prazos preestabelecidos nos cronogramas de renovação acarretará a 

perda da bolsa no período vigente ou mesmo a perda definitiva de acordo com as normas 

estabelecidas. 

III. Os alunos participantes do programa de bolsa deverão atentar-se aos prazos estipulados pela 

diretoria acadêmica da UCL no tocante a solicitação de ajustes de matrícula, trancamento, 

desistência e reopção de curso; 

IV. Deverá o aluno selecionado pelo programa, manter rendimento acadêmico mínimo 

(aprovação), nunca inferior a 75% das disciplinas cursadas a cada semestre; 

V.  As disciplinas que o aluno não comprovar rendimento acadêmico suficiente para aprovação, 

deverão no momento em que forem novamente cursadas, ser custeadas integralmente pelo 

beneficiário. 

VI. Para a manutenção da bolsa, o estudante deve manter rendimento acadêmico médio 

(coeficiente de rendimento) maior que 6,5; 

VII. Manter - se adimplente. Caso haja atrasos, em alguma parcela ou mesmo em taxas 

acadêmicas, o benefício poderá ser suspenso imediatamente. Com duas ocorrências de atraso 

no semestre, o benefício não mais será renovado; 

VIII. Não ter, em qualquer tempo, cometido qualquer infração disciplinar ou sofrido penalidade de 

qualquer natureza dentro da Instituição; 

IX. Estar ciente das regras constantes neste edital. 

 

____________________________ 

UCL – Faculdade do Centro Leste 

 

____________________________ 

Aluno (a) 


