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PROGRAMA NOVOS LÍDERES 
 

 
A Universidade Veiga de Almeida (UVA) é uma instituição que investe na responsabilidade social 

oferecendo aos seus alunos formação educacional de indivíduos habilitados com competências necessárias 
para atuação no mercado de trabalho. 
 

O Programa Novos Líderes foi criado com a finalidade de investir em sua carreira identificando, através 
dos processos seletivos de ingresso especificados abaixo, seu potencial com as avaliações obtidas, 
buscando futuros líderes. 
 

Os candidatos que realizarem processo seletivo para o 1º semestre de 2020, poderão concorrer as 10 
(dez) bolsas de estudos de 100% (cem por cento) que serão concedidas para os selecionados juntamente 
com os benefícios acadêmicos descritos neste regulamento.  
 

O regulamento abaixo, informa passo a passo o critério de seleção. 
 

1. Aplicado somente para candidatos que participarão dos processos seletivos do 1º semestre de 2020. 
 

2. Participação: 
 

 O candidato deve se matricular pelo site www.uva.br ou na Central de Admissão de cada campus 
para poder concorrer aos benefícios. 

 
3. Benefícios oferecidos pelo Programa para cada candidato selecionado: 

 
3.1. Bolsa de Estudos de 100% (cem por cento) de desconto no valor da mensalidade a partir da 2ª 

mensalidade do curso e até conclusão do curso1; 
 
3.2. Acompanhamento diferenciado da área acadêmica2: 

 
3.2.1. Mentoring de Carreira e Empregabilidade: para apoiar o estudante a conquistar seu espaço no 

mercado de trabalho, através da identificação de habilidades, competências e perfis de áreas de 
atuação. O mentor será designado pela área acadêmica da UVA, podendo ser o próprio 
coordenador do curso ou algum professor da graduação correspondente; 

 
3.2.2. Estágio na própria Universidade Veiga de Almeida3, nos núcleos, escritórios e escolas-modelo da 

instituição, de acordo com o projeto pedagógico do curso escolhido pelo candidato;  

                                                           
1 Os alunos escolhidos deverão cumprir as normas especificadas no contrato de prestação de serviços, para manutenção de bolsa de estudos durante os 
semestres subsequentes até conclusão do curso, podendo haver redução no percentual de desconto em caso de descumprimento das normas. 
2 O momento de oferta dos itens 3.2.1 e 3.2.2 poderá variar para cada curso sempre no intuito de melhor atender o estudante. 
3 Os estágios somente serão ofertados para as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Psicologia, Pedagogia, 
Jornalismo, Publicidade, Produção Audiovisual, Marketing, Gestão Empresarial, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Odontologia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Enfermagem, Direito, Engenharias, Matemática, Computação e suas Tecnologias, Turismo, Arquitetura e 

http://www.uva.br/
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3.3. Curso online de Inglês por 1 (um) ano; 

 

3.4. Curso online de Liderança, disponível na plataforma do aluno da UVA.  
 

4. Cursos contemplados no regulamento: 
 

 Somente para os cursos de graduação presencial; 
 

5. Campi: 
 

 Tijuca, Barra da Tijuca e Cabo Frio. 
 

6. Candidatos aptos a participar: 
 

 Alunos regularmente matriculados4 nas formas de ingresso: 
  

6.1. Vestibular. 
6.2. Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 
7. Data do processo seletivo: 

 

 De 11/01/2020 a 22/03/2020  
 

8. Distribuição das bolsas: 
 

O Processo Seletivo dar-se-á sob as seguintes formas: 
a) Aproveitamento do resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o 
candidato tenha obtido no conjunto de provas desse exame nota igual ou superior a 350 (trezentos e 
cinquenta) pontos; 
b) Vestibular: nota da redação sobre tema escolhido pela Universidade. 

 
Parágrafo único: O candidato deverá indicar, no momento de sua inscrição, a forma do Processo Seletivo a 
que pretende concorrer e sua opção de curso, turno e campus.  

 
9. Resultado / Critério de Classificação: 

 

 Os ganhadores de cada período serão divulgados no link (https://www.uva.edu.br/programa-novos-
lideres) do concurso no primeiro dia útil após o último dia de cada período de distribuição das 
bolsas. 

 
Parágrafo primeiro: Só concorrerão às bolsas os candidatos que após a realização do processo seletivo e 
divulgação da nota de aprovação efetuarem a matrícula, mediante o aceite do contrato, pagamento da 1ª cota 

                                                                                                                                                                                                       
Urbanismo e Design de Interiores. A vaga de estágio disponível não necessariamente será no mesmo campus em que o aluno está matriculado. A 
depender do projeto pedagógico do curso o estágio pode ser obrigatório ou não.  
4
 Será considerado matriculado o candidato que tiver dado o aceite no contrato de prestação de serviços, efetuado o pagamento da 1ª mensalidade e a 

entrega da documentação mínima de matrícula. 

https://www.uva.edu.br/programa-novos-lideres
https://www.uva.edu.br/programa-novos-lideres
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do semestre e entrega da documentação mínima para matrícula. Será considerada como documentação 
mínima para matrícula a cópia da identidade, do CPF, do documento de conclusão do ensino médio e, no 
caso do ENEM, do documento com a nota do ENEM. Se o candidato for um dos contemplados do Programa 
Novos Líderes, o valor pago da 1ª mensalidade não será devolvido. 

 
 

10. Desempate: 
 

 Caso mais de um candidato tenha a mesma nota, será beneficiado o que fez o processo seletivo 
primeiro, considerando data e horário. Se ainda assim houver empate, o candidato com mais idade 
será contemplado com a bolsa. 
 

11. Distribuição das bolsas: 
 

 1 bolsa para a melhor nota de Redação no vestibular e 1 bolsa para a melhor nota do ENEM dos 
candidatos matriculados entre 11/01/2020 e 26/01/2020; 

 1 bolsa para a melhor nota de Redação no vestibular e 1 bolsa para a melhor nota do ENEM dos 
candidatos matriculados entre 27/01/2020 e 09/02/2020; 

 1 bolsa para a melhor nota de Redação no vestibular e 1 bolsa para a melhor nota do ENEM dos 
candidatos matriculados entre 10/02/2020 e 23/02/2020. 

 1 bolsa para a melhor nota de Redação no vestibular e 1 bolsa para a melhor nota do ENEM dos 
candidatos matriculados entre 24/02/2020 e 08/03/2020. 

 1 bolsa para a melhor nota de Redação no vestibular e 1 bolsa para a melhor nota do ENEM dos 
candidatos matriculados entre 09/03/2020 e 22/03/2020. 

 
 

12. Matrícula: 
 

a) Pelo site www.uva.br. 
b) Pessoalmente, comparecendo na Central de Admissão dos seguintes campi:  

 

 Tijuca, localizado na Rua Ibituruna, nº 108, Tijuca. 

 Barra da Tijuca, localizado na Av. General Felicíssimo Cardoso, 500, Barra da Tijuca. 

 Cabo Frio, localizado na Estrada Perynas, S/N, Perynas, Cabo Frio. 
 
Horários: 
  

 Tijuca – De segunda a sexta, de 7h às 22h, e sábado, de 8h às 17h 

 Barra da Tijuca – De segunda a sexta, de 8h às 21h, e sábado, de 8h às 16h 

 Cabo Frio – De segunda a sexta, de 8h às 22h, e sábado, de 8h às 14h  
 

13. Documentos: 
 

O candidato que só tiver entregado a documentação mínima no ato da matrícula deverá apresentar os 
seguintes documentos até a data de início das aulas: 

 

http://www.uva.br/


 

4 
 

a) Diploma/Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou similar (original e cópia). Se o ensino médio for 
concluído fora do Brasil, deve-se apresentar o parecer que declara a equivalência fornecida pela SEERJ- 
Secretaria Estadual de Educação ou, ao menos, o protocolo de entrada na SEERJ (original e cópia); 

b) Todos os documentos deverão estar acompanhados da tradução juramentada oficial e seus respectivos 
certificados de conclusão e histórico escolar obtido no exterior (original e cópia), exceto aqueles 
publicados em inglês ou espanhol; 

c) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia); 
d) Título de Eleitor;  
e) Documento de identidade (original e cópia); 
f) CPF do titular ou responsável (original e cópia); 
g) 1 (uma) foto 3x4; 
h) Comprovante de residência (original e cópia); 
i) O candidato que desejar dispensa de disciplinas cursadas em outro curso superior deverá apresentar os 

programas de disciplinas cursadas autenticadas pela Instituição de Ensino Superior de origem e o 
respectivo histórico escolar (original e cópia); 

j) Registro do nome social, caso queira utilizá-lo durante sua vida acadêmica; 
k) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 

 
Parágrafo primeiro: A cópia dos documentos elencados no item 9.3, entregue no ato da reserva de vaga, não 
serão devolvidos, inclusive para o caso de cancelamento de matrícula ou transferência de universidade; 

 
Parágrafo segundo: Processos indeferidos serão incinerados após 90 (noventa) dias e processos deferidos 
também serão incinerados, caso o candidato não efetue a matrícula no prazo estipulado;  

 
Parágrafo terceiro: Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados do responsável para a assinatura 
do contrato, apresentar sua certidão de nascimento (original e cópia) e carteira de identidade do responsável 
(original e cópia); 

 
Parágrafo quarto: É de exclusiva responsabilidade do candidato a entregar todos os documentos expressos 
no item acima. 

 
Parágrafo quinto: O aluno só poderá colar grau se o mesmo estiver sem pendência de documento, caso o 
aluno não cumpra com sua pendência o seu diploma da graduação não será expedido ao final do curso, só 
será iniciada a emissão do diploma se não houver pendência da entrega desses documentos e o aluno ter 
colado grau. 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1. Só concorrerão às bolsas os candidatos que após a realização do vestibular e divulgação da nota 

efetuarem a matrícula, mediante o Aceite de Contrato, pagamento da 1ª mensalidade e entrega dos 
documentos mínimos de matrícula. Se o candidato for um dos contemplados do Programa Novos 
Líderes, o valor da matrícula pago não será devolvido. 

14.2. O vestibular tradicional da UVA pode ou não ter prova, mas a nota de redação é que será 
considerada para concorrer às bolsas do Programa Novos Líderes. 

14.3. Na data da prova, de acordo com a sua opção de dia e horário, o candidato deverá levar: 
a) A título de doação, 2 (duas) latas de leite em pó. Todos os donativos serão doados para instituições 

beneficentes da região; 
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b) Apresentar documento de identidade. 
14.4. O candidato deve informar no ato da inscrição sobre a existência de necessidades especiais ou 

deficiências e, caso necessite de apoio especial, solicitamos laudo médico atualizado informando 
sobre a condição necessária para realizar seu processo seletivo e desenvolvimento de seus estudos; 

14.5. A Universidade realizará avaliação acerca das necessidades especiais do candidato, visando a 
recepcioná-lo da melhor maneira possível, informando ao candidato o resultado da avaliação. Caso o 
candidato omita informações essenciais para o seu processo de aprendizagem ficará responsável 
exclusivamente pelo seu desenvolvimento durante as aulas, ao longo de seu curso; 

14.6. Nenhum dos cursos e turnos, em cada campus funcionará com menos de 30 (trinta) alunos. Caso 
não ocorra a abertura de algum curso e turno por haver menos de 30 alunos, os candidatos já 
classificados poderão optar por matricular-se em curso e turno já existente; 

14.7. O acesso ao local da realização das provas somente poderá ser feito mediante a apresentação de 
documento de identificação; 

14.8. Será excluído do Processo Seletivo ou anulada sua prova, a critério da Coordenação do Vestibular, a 
qualquer tempo o candidato que: 

a) durante a realização da prova for surpreendido em comunicação com outro candidato, verbalmente, por 
escrito, ou por qualquer outra forma; 
b) após a realização da prova for detectado, por meio visual, gráfico ou eletrônico, que o candidato utilizou 
meios ilícitos na realização da prova. 
14.9. A Universidade Veiga de Almeida, em atendimento ao que dispõe o artigo 32 da Portaria 

Normativa/MEC nº 40/2007, alterada pela Portaria Normativa/MEC nº 23/2010, coloca as condições 
de oferta dos cursos à disposição de todos os candidatos e alunos, através do site da UVA e em 
documentos fixados nas Centrais de Admissão; 

14.10. A Universidade Veiga de Almeida se reserva o direito de oferecer aulas aos sábados para todos os 
cursos, turnos e campi; 

14.11. Não caberá recurso de qualquer natureza quanto ao resultado dos Processos Seletivos da 
Universidade; 

14.12. O cartão resposta e redação dos Processos Seletivos serão arquivados durante 1 (um) ano, sendo 
descartados definitivamente, após este período; 

14.13. O processo seletivo é realizado para uma única matrícula. Caso o candidato queira cursar dois 
cursos, mesmo em modalidades diferentes, deverá se submeter a dois processos seletivos. Todavia, 
a bolsa será concedida apenas para um curso optado pelo aluno. 

14.14. O candidato só concorrerá a uma vaga do programa com uma única inscrição (vestibular tradicional, 
vestibular agendado ou Enem), não podendo efetuar duas inscrições diferentes em semanas 
distintas. 

14.15. Os casos omissos e situações não previstas no presente regulamento serão avaliados pela Pró-
Reitoria de Graduação. 

14.16. As aulas do 4º período em diante, nos campi Tijuca, Barra e Cabo Frio poderão ser exclusivamente 
em horário noturno; 

14.17. As aulas práticas e teóricas do campus Tijuca também são realizadas no Centro de Saúde Veiga de 
Almeida, localizado na Praça da Bandeira; 

14.18. O primeiro período, do turno da manhã, do curso de Superior de Moda, poderá ter aulas no 
laboratório de informática no turno da tarde; O curso de Superior de Moda poderá ter aulas práticas 
no turno da tarde; 

14.19. O curso de Enfermagem, turno da noite, possui atividades complementares no horário diurno, 
compreendendo atividades como: seminários, congressos, jornadas, visitas técnicas, estágio 
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supervisionado e etc.; As aulas a partir, do 5º período (inclusive), poderão ser exclusivamente em 
horário noturno; 

14.20. No campus Barra são ofertadas somente as disciplinas do Ciclo Básico (até o 4º período). A partir do 
5º período todos os alunos das Engenharias Elétrica, Mecânica, Ambiental, Petróleo e Computação 
serão transferidos para o campus Tijuca; 

14.21. Os Cursos de Design Gráfico e Design de Interiores, poderão ter aulas no Laboratório de Informática 
no turno da tarde;  

14.22. O último período, no turno da manhã do Curso de Design Gráfico do campus Tijuca, poderá ter aulas 
no turno da noite. 

14.23. A concessão da bolsa será apenas para alunos que irão se matricular no 1º semestre de 2020. Caso 
o curso não tenha alunos que justifique o funcionamento, o aluno deverá optar por outra modalidade 
em funcionamento ou escolher outro campi ou horário. 

 
 

 O presente regulamento entra em vigor na presente data.  
 

 
Rio de Janeiro, 1 de janeiro de 2019. 

 
 

Universidade Veiga de Almeida 
 
 
 
 

 

 

  


