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O Hub de Tecnologia da FUCAPE Business School é um espaço
cocriativo para o pleno aproveitamento da sinergia entre
conhecimento acadêmico de excelência e práticas renomadas de
mercado. Em essência, o hub tem a missão de promover a fusão
do mercado disruptivo com a academia de qualidade,
incubando, acelerando e ﬁnanciando startups ou praticando
coworking ativo em projetos de empresas já maduras. As
atividades do hub terão participação ativa de nossos alunos e
pesquisadores em cada etapa do conhecimento. Nossa proposta
é abrigar ﬁsicamente booths das empresas parceiras (cabines
ou células empresariais) em uma estrutura ampla que inclui
cafeteria, auditório e salas de estar.

O Laboratório de Finanças é um espaço que mimetiza o ambiente
de bolsas de valores e de corretora, possibilitando que os alunos
gerenciem fundos ﬁctícios e regulados, tal como é na realidade.
É o primeiro laboratório brasileiro dentro de uma instituição de
ensino que se dedica a formar hedge fund managers. O Finance
Lab é parte do hub da FUCAPE, e também se dedica a promover
ações de educação ﬁnanceira e a difundir códigos de
programação para negócios.

Uma das grandes preocupações da FUCAPE é contar com
professores altamente capacitados à disposição dos alunos e
com dedicação exclusiva para desenvolvimento de pesquisas
cientíﬁcas e produção de conhecimentos. Atualmente, cerca de
80% (oitenta por cento) do corpo docente da FUCAPE é formado
por doutores e 20% (vinte por cento) por mestres.

Melhor curso
de Economia
do país

O curso de Graduação em Economia da FUCAPE foi reconhecido
como o Melhor do Brasil pelo CPC - Conceito Preliminar de
Cursos, do MEC, desde 2017, e os cursos de Administração e
Contador Global também estão entre os melhores do país.

#5
Projeto
FUCAPE 120%
Sustentável

#6
Top 10 do Brasil

Com o FUCAPE 120% Sustentável, criado em 2015, a instituição
passou a disseminar o posicionamento consciente de que todos
poluem, mas o crescimento e desenvolvimento econômico pode
continuar naturalmente a acontecer, de forma sustentável. A
instituição passou a adotar o posicionamento de que ser 100%
sustentável é obrigação. Por isso, a meta é estabelecida em
120%, de forma que os “20% a mais” simbolizem o retorno para
toda a sociedade.
O Projeto FUCAPE 120% Sustentável
conquistou o 1º lugar no Benchmarking Brasil 2018, que
certiﬁca e reconhece a cada ano as melhores práticas
socioambientais de organizações brasileiras e foi
condecorado com 'Menção Honrosa' no evento ISAR
Honours, promovido pelo ISAR/UNCTAD, braço da ONU,
em outubro de 2018, em Genebra (Suiça). Também alcançou o
1º lugar no Prêmio Ecologia 2018, na categoria Experiências
de Sucesso, cuja premiação teve como tema “Iniciativas
sustentáveis: ecologicamente corretas, socialmente justas e
economicamente viáveis”.

A FUCAPE Business School está entre as dez melhores
instituições de ensino superior do Brasil, dentre mais de
duas mil instituições avaliadas pelo Ministério da Educação
(MEC), tanto públicas quanto privadas. Apenas 2% das
instituições de ensino superior têm nota máxima no Índice
Geral de Cursos (IGC), que avalia a qualidade das instituições do
país.
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diagnóstico de conhecimento, os alunos realizam um
mapeamento cognitivo e seus objetivos de vida são traçados.
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interdisciplinaridade, suporte psicológico aos alunos, reforço
em cálculo e lógica e oﬁcinas de soft skills, como oratória e
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Na FUCAPE os cursos são oferecidos seguindo a máxima da
integração dos conhecimentos da área de negócios. No ciclo
básico (dois primeiros anos de curso), as disciplinas são
ministradas conjuntamente, enquanto as matérias especíﬁcas
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EDITORIAL
UMA ESCOLA MODERNA
E CONECTADA
AO MUNDO DOS NEGÓCIOS
A FUCAPE Business School busca uma fusão entre academia e mercado, em um modelo de educação não
tradicional com espaços ﬂuidos e dinâmicos de aprendizagem.
Criada em 2000, a FUCAPE Business School é uma escola de negócios que está no seleto grupo das
Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil que possuem nota máxima na avaliação do MEC. Está há
uma década entre as dez melhores IES do Brasil e se classiﬁca como a primeira no Espírito Santo.
Temos cursos de Administração, Economia e Contador Global, e conhecimento aplicado em laboratórios
de ponta, com lousas digitais e tecnologias que encurtam distâncias.
A FUCAPE Business School abriga ainda um hub de inovação, que incuba, acelera e ﬁnancia projetos
desenvolvidos pela comunidade e por seus alunos. Há ainda um laboratório de ﬁnanças, com Terminal
Bloomberg e oﬁcinas de código em programação, que se dedicam a contribuir com a educação
ﬁnanceira e com a cidadania brasileira.
Estamos conectados com as demandas de empresas reais, resolvendo problemas reais dentro e fora de
sala de aula. Oferecemos um modelo de educação moderno e não tradicional: nossos espaços físicos
de aprendizagem são ﬂuidos e dinâmicos, e a interação acontece por vezes dentro das empresas ou
em unidades de companhias parceiras instaladas em unidades de trabalho dentro da faculdade.
Nossos professores têm PhD e experiência internacional de pesquisa, com artigos publicados nos
melhores journals cientíﬁcos do mundo, além de experiência proﬁssional em consultoria a grandes
grupos corporativos. A FUCAPE Business School busca uma fusão entre academia e mercado. Somos uma
escola de negócios feita por pessoas de negócios para pessoas de negócios.
Convidamos você a fazer parte desse movimento inovador.

EXPEDIENTE
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Estudar em uma escola de negócios é um ótimo caminho para quem busca montar sua própria
empresa ou assumir uma posição de liderança em uma organização pública ou privada. Na
FUCAPE Business School, você terá acesso a todo conteúdo necessário para casos de sucessão
familiar nas empresas em um programa que forma herdeiros e empreendedores que constroem
projetos do zero. A chave para a sobrevivência no mercado é a adaptação: novas tecnologias
surgem a todo momento, a mudança nunca é espontânea. O conhecimento técnico (hard skills)
e habilidades sociais (soft skills), presentes em nossa grade curricular, são ferramentas
essenciais para que o proﬁssional possa se moldar às necessidades do mercado.
Como contador global, mais do que organizar e controlar o caixa e a performance de um
negócio, você será preparado para tomar decisões inovadoras que podem mudar o rumo da
empresa. Nosso currículo de contabilidade é global porque reúne habilidades múltiplas na
área de negócios que produzem um contador completo, apto a atuar em diferentes mercados
internacionais.

#01.

Como economista, você poderá analisar cenários e projetar curvas de crescimento econômico,
entender as razões do crescimento e como isso afeta as decisões diárias, rotineiras da
população. Um economista pode assumir várias funções de destaque dentro de uma empresa e
em bancos, principalmente no Banco Central.
Como administrador, você poderá comandar decisões e planejamentos estratégicos de
expansão dos negócios, administrar a produção e a estrutura de fábricas e de empresas de
serviços, além de liderar processos de decisão de startups, preciﬁcá-las e negociá-las no
mercado.
Como advogado, você será capaz de atuar em alto nível no ambiente empresarial, e com
conhecimentos técnicos adequados para exercer elevados cargos técnicos, de assessoramento
ou de direção, o que tem total sinergia com a história da instituição.

Por que ser
um proﬁssional
de negócios
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A FUCAPE Business School fomenta valores como espírito empreendedor, inovação e
competitividade, disseminados em três cursos de graduação: Administração, Contador Global
e Economia.

a) Contador global
A contabilidade é a ciência social que estuda o reconhecimento, a mensuração e a
evidenciação de eventos econômicos. Eventos econômicos podem ser enxergados como as
transações realizadas entre as empresas, as pessoas e os governos, como, por exemplo: vendas
de produtos, pagamento de fornecedores, remuneração de executivos, operações de fusões e
aquisições, compra e venda de ações, operações com derivativos, captação de recursos, entre
muitos outros.

b) Economia

#02.

Desenvolvimento
Humano Integral
- DHI

O economista é fundamental no dia a dia de grandes e médias empresas, especialmente nas
áreas ﬁnanceiras e estratégicas. Entender os ﬂuxos de investimentos, receitas e custos, no
curto e no longo prazo, é uma função importantíssima para as empresas do setor privado.
Esta é uma área que demanda trabalho especializado de um economista.

c) Administração
A crescente competitividade dos mercados globais cria um cenário favorável para o
administrador. O mercado brasileiro necessita desse proﬁssional para a condução de
empresas novas e já existentes, assim como para a gestão de subsidiárias de empresas
internacionais que decidem expandir suas operações no país.

d) Direito

O curso de Direito da Fucape dispõe de uma arquitetura curricular inovadora, construída com
o objetivo de preparar o aluno para os desafios do mundo contemporâneo, onde o Direito
convive com a complexidade das transformações sociais cada vez mais céleres. Para lidar com
essa realidade dinâmica, o profissional do Direito precisa se conectar com outras áreas de
conhecimento, o que se tornou imprescindível para estabelecer uma conexão com o mercado
profissional.
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Você já pensou ter à sua disposição, na sua faculdade, um setor que lhe ajude desde seu
ingresso até a sua alocação no mercado de trabalho, auxiliando no mapeamento de
competências, orientando quanto às expectativas do mercado, auxiliando na elaboração do seu
currículo e ainda te ajudando a encontrar seu primeiro emprego? Incrível, não é mesmo! Pois
saiba que tudo isso existe e está à disposição de todos os alunos da graduação na FUCAPE.
O projeto de Desenvolvimento Humano Integral - DHI, foi desenvolvido pela FUCAPE para ser
um programa exclusivo para alunos da graduação com o propósito de auxiliar a acelerar a
maturação profissional e a inserção no mercado de trabalho do corpo discente, desenvolvendo,
para tanto, competências esperadas no mundo dos negócios, em articulação ao ensino.
Por meio de ações customizadas e atividades diversificadas, de acordo com as carreiras de
interesse dos alunos, são desenvolvidas hard e soft skills importantes para atuação em
business. E o que seria isso, exatamente? Isso significa que cada aluno é trabalhado
individualmente, com mapeamento exclusivo de suas competências, além de verificar o que
precisa ser lapidado ao longo de sua jornada acadêmica.

#03.

Inscrições
para o processo
seletivo do
vestibular

Para isto, o DHI conta com uma equipe de psicólogas e docentes que utilizam ferramentas
avançadas na avaliação do perfil cognitivo e comportamental do aluno, modelando atividades
de acordo com as necessidades dos discentes. Dentre as ações, estão previstos workshops,
visitas técnicas, dinâmicas em sala de aula, webinars e assessoria individualizada. Tudo
pensado e direcionado para que os alunos possam acessar o que há de melhor em cada um,
respeitando suas individualidades e maximizando suas potencialidades.
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Como faço minha inscrição para o vestibular da
FUCAPE?
As inscrições deverão ser feitas pelo site da Fucape Business School, no endereço
www.fucape.br . Nele, você preencherá suas informações pessoais (nome, endereço, telefone...).
Para inscrever-se no processo seletivo você precisará dos seguintes documentos para fazer a
sua inscrição:
a. Documentos de identificação com foto (Carteira de Identidade, Carteira de
Trabalho ou Passaporte);
b. Comprovante original ou cópia autenticada de Conclusão do Ensino Médio ou
declaração do candidato ou respectivo responsável legal de que irá concluí-lo
até o início do período letivo para o qual o candidato se inscrever, emitido pela
sua escola.

Posso utilizar minha nota do Enem no lugar da
prova
como forma de seleção?
Sim, você pode. Basta anexar o espelho do resultado do Enem no formulário de inscrição, de
até três anos anteriores, caso deseje utilizá-lo para substituir a nota da prova do Vestibular
Fucape. Sua nota geral do Enem será convertida em 100 pontos para efeito de classificação
geral do processo seletivo.

Posso fazer o Vestibular FUCAPE como treineiro?
Sim, claro! Sabemos o quanto é importante essa experiência para aqueles que ainda não estão
liberados para fazer o vestibular como candidato oficial, portanto, você pode sim fazer o
processo seletivo como treineiro, mas lembre-se de optar por essa escolha na hora de sua
inscrição.

Qual o valor da inscrição para o Vestibular
FUCAPE?
A inscrição on-line é de R$ 100,00 (cem reais) e, para os treineiros, o valor é de R$ 80,00
(oitenta reais). O pagamento da inscrição poderá ser feito via boleto bancário,
estabelecimento bancário/agência, ou on-line, ou via cartão de crédito.

Desisti de fazer o Vestibular FUCAPE. Posso pedir
reembolso da taxa de inscrição?
A Fucape não faz devolução da taxa de inscrição, mesmo se não for alcançado o
preenchimento total de vagas no curso. Caso isso ocorra, a Fucape se reserva o direito de
cancelar as turmas e não devolver o valor da taxa de inscrição.

Mas atenção: O candidato que optar pelo curso de Direito, cujo ingresso ocorrerá somente no
semestre de 2023/1, ou por utilizar a nota do Enem, ou pela prova na modalidade on-line, ou
treineiro, ou for aluno ou ex-aluno, não concorrerá às bolsas de estudo oferecidas pelo
Vestibular Fucape 2022/2 | 2023/1.
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Qual a data de realização das provas do Vestibular
Fucape 2022/2 | 2023/1?
A prova objetiva será realizada no dia 25 de junho de 2022, no horário das 08h30 às 12h30 e
a prova discursiva será no dia 25 de junho de 2022, no horário das 14h às 17h, tanto para as
provas presenciais quanto para as provas feitas on-line.

Qual o conteúdo das provas do Vestibular FUCAPE?
A prova objetiva terá 60 (sessenta) questões, valendo 1 (um) ponto cada uma, que estarão
distribuídas na seguinte proporção: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias = 25 questões,
Língua Estrangeira (Inglês) = 5 questões e Matemática e suas Tecnologias = 30 questões.
Essas 60 questões totalizarão 60 (sessenta) pontos.
A prova discursiva será de Matemática e Redação. O candidato deverá responder duas
questões de Matemática e realizar uma redação com o tema proposto na prova. A prova
discursiva (matemática e redação) totalizará 40 (quarenta) pontos.
A nota de cada uma das duas questões discursivas de Matemática será composta por uma
nota de 0 (zero) a 10 (dez) que corresponderá ao conteúdo.

#04.

A nota da Redação será composta por uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) que corresponderá ao
conteúdo e uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) que corresponderá à correta utilização da Língua
Portuguesa.

Prova
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Como será a plataforma online de prova?
A prova será aplicada pelo Socrative (plataforma de testes digitais). Não se preocupe, após a
finalização da sua inscrição, nossa equipe de atendimento enviará para você o link de
acesso à prova, com todas as instruções detalhadas e um tutorial em vídeo. Na hora da
prova, você terá que ingressar na plataforma com seu nome e CPF (tenha o número em mãos),
digitar o nome da sala (informado depois das inscrições pela nossa equipe) e fazer as provas
dentro do tempo previsto.

Para a prova presencial, devo levar algum
documento no dia da prova?
Sim. Os candidatos deverão comparecer às provas com o Documento de Identificação
indicado na inscrição; caneta de tinta preta; lápis e borracha.

Discordei de uma questão da prova. Posso recorrer?
Pode sim! Dúvidas ou reclamações sobre as questões objetivas poderão ser submetidas à
apreciação até o dia 29/06/2022 às 12h. O pedido deverá ser enviado para à Coordenação do
Processo Seletivo pelo e-mail: supervisaograduacao@fucape.br, devidamente fundamentado,
que o encaminhará à correspondente Banca para análise. Caso o parecer da Banca seja
favorável à anulação de alguma questão, serão desconsideradas as respostas individuais
dadas à questão e o correspondente ponto será atribuído a todos os candidatos.

#05.
Classiﬁcação
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Posso ser eliminado do processo seletivo por algum
motivo?
Sim. Será eliminado do processo classificatório o candidato que faltar a qualquer uma das
provas; que obtiver nota total inferior a 30 (trinta) pontos nas provas; ou que usar de
qualquer meio fraudulento. E não queremos isso, não é mesmo? Então, atenção aos horários
das provas para não perder nenhuma, fique calmo durantes os exames e mantenha o foco.

Como é feita a classiﬁcação dos aprovados no
Vestibular FUCAPE?
A classificação dos candidatos não eliminados obedecerá rigorosamente à ordem
decrescente do total dos pontos obtidos, somando-se os pontos das provas objetivas e
discursivas. Ocorrendo empate na última vaga, o desempate se fará com base no maior
número de pontos obtidos nas matérias da prova objetiva, na seguinte ordem: Matemática e
suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Língua Estrangeira (Inglês),
sucessivamente. Persistindo o empate, será classificado o candidato de idade mais
avançada.
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Resultados
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Quando sairá o resultado do Vestibular
FUCAPE?
No dia 05 de julho de 2022, a partir das 18h, será divulgada, no site da FUCAPE, a lista
nominal dos candidatos aprovados no processo seletivo para o semestre letivo 2022-2 para
os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, e 2023/1 para o
curso de Direito.
No dia 06 de julho de 2022, a partir das 14h, serão realizadas as entrevistas junto aos
candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, pré-selecionados para a obtenção
das bolsas, para aferição pessoal da veracidade da informação.
No dia 07 de julho de 2022, a partir das 18h, será divulgada, no site da FUCAPE, a lista
nominal final dos candidatos aprovados no processo seletivo para o semestre letivo 2022-2
autodeclarados pretos, pardos e indígenas.
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Fui aprovado no processo seletivo da FUCAPE. E
agora? Qual a data da matrícula?
As matrículas dos alunos classificados para os curso de Administração, Ciências Contábeis e
Ciências Econômicas que ingressarão no semestre de 2022/2 ocorrerão entre os dias 07 e 20
de julho de 2022.
As matrículas dos alunos classificados para o curso de Direito que ingressarão no semestre
de 2023/1 ocorrerão entre os dias 07 e 27 de julho de 2022.
As matrículas dos alunos classificados para os cursos de Administração, Ciências Contábeis
e Ciências Econômicas autodeclarados pretos, pardos e indígenas, que obtiverem bolsas para
o semestre de 2022/2, ocorrerão entre os dias 08 e 20 de julho de 2022.
Os suplentes serão convocados para o preenchimento das vagas remanescentes de 2022/2 no
dia 21 de julho de 2022.

Fiz a minha matrícula, mas desisti de estudar na
FUCAPE. Consigo devolução do valor pago?
Poxa! Tem certeza disso? Gostaríamos muito de ter você como nosso aluno. Mas, se essa for
mesmo a sua decisão, os candidatos que efetuarem a matrícula do Processo seletivo 2022-2, e
desistirem da vaga, deverão entrar com o pedido de cancelamento da matrícula através do
portal do aluno até o dia 23 de julho de 2022, das 08h às 19h para procederem com o pedido
de desistência.
Nesse procedimento, o aluno pleiteará a devolução de 80% (oitenta por cento) da matrícula
paga, ficando 20% (vinte por cento) retidos na Instituição para pagamento dos custos
administrativos relativos ao registro acadêmico/matrícula – e 100% (cem por cento) da
segunda mensalidade, caso tenha efetuado pagamento. O prazo para devolução dos valores
será de 7 dias úteis após a solicitação da desistência e envio dos dados bancários para
restituição..

De quais documentos preciso para fazer minha
matrícula?
Para fazer sua matrícula você precisará apresentar os seguintes documentos:
> Certiﬁcado de Reservista (cópia simples legível);
> Título Eleitoral (cópia simples legível);
> Último comprovante de votação (cópia simples legível);
> Cédula de Identidade (cópia simples legível);
> Histórico Escolar do curso do Ensino Médio (original ou cópia autenticada);
> Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia simples legível);
> CPF (cópia simples legível);
> Comprovante de Residência (cópia simples legível);
> Declaração de Atualização do Cartão de Vacinação (original) para alunos
com idade até 18 anos;
> 01 fotograﬁa 3x4, recente.
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#08.

Programa de Bolsas
e Financiamentos

A FUCAPE possui bolsas para os melhores colocados
no vestibular?
Sim. A Fucape valoriza e reconhece os esforços daqueles que se dedicaram e obtiveram as
melhores posições no seu vestibular e, por isso, ela os recompensa com bolsas parciais ou
integrais.
Para o Semestre Letivo 2022-2 serão concedidas 05 (cinco) bolsas de estudo aplicáveis às
mensalidades do curso escolhido. Os 05 (cinco) primeiros colocados no vestibular também
terão acesso à 05 (cinco) bolsas de iniciação científica, independentemente do curso
escolhido.
> 1 bolsa de 100% - 1º colocado
> 2 bolsas de 50% - 2º e 3º colocados
> 2 bolsas de 25% - 4º, 5º colocados
Concorrem às bolsas todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo de 2022-2, que
fizeram as provas do Vestibular Fucape na modalidade presencial e ainda obtiveram
rendimento igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) nas provas (objetivas +
discursivas) do vestibular.
Lembrando que os candidatos que optaram pelo curso de Direito (cujo ingresso ocorrerá
somente em 2023/1), ou por utilizar somente a nota do ENEM, ou fizeram a prova on-line,
ou treineiros, ou forem alunos ou ex-alunos da FUCAPE não poderão concorrer às bolsas.
As bolsas disponibilizadas para o semestre letivo de 2022-2 somente poderão ser
utilizadas pelos candidatos que as obtiverem para esse semestre, ficando vedada a
transferência do benefício para o semestre seguinte.
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A FUCAPE possui bolsas destinadas ao público
étnico-racial?
Sim, a fim de fomentar a educação e ações afirmativas como forma de defesa e promoção dos
direitos humanos e da igualdade étnico-racial, buscando a garantia de direitos, a redução da
desigualdade social e o combate a toda espécie de discriminação, preconceito e racismo.
Para o edital do VESTITULAR FUCAPE – 2022/2 | 2023/1 a FUCAPE concederá 03 (quatro) bolsas
de estudos étnico-raciais, segundo critérios e valores por ela estabelecidos em sua política
social.
> 01 (uma) para Administração
> 01 (uma) para Ciências Contábeis
> 01 (uma) para Ciências Econômicas
O candidato à bolsa de estudos étnico-racial deverá ser aprovado no processo seletivo e ter
atendido às seguintes etapas:

1) Quando da inscrição no processo seletivo, informar no formulário on-line condição
étnico-racial (preto, pardo ou indígena);
2) Enviar para o e-mail supervisaograduacao@fucape.br o Formulário de Autodeclaração
(Anexo II) preenchido, assinado e em pdf;
3) Participar do processo seletivo presencialmente e ser aprovado, conforme as regras
referentes à eliminação e aprovação constantes no item 5 deste edital;
4) Se aprovado, o candidato que obtiver a maior nota em cada curso, e for elegível à
obtenção da bolsa, deverá obrigatoriamente participar da entrevista para aferição pessoal
da veracidade da autodeclaração como preto, pardo ou indígena. Em caso de não
comprovação das informações declaradas, não comparecimento ou desistência do candidato,
será chamado o segundo candidato para assumir a bolsa e esse deverá passar pela
entrevista, e assim sucessivamente;
5) As bolsas étnico-raciais serão concedidas aos candidatos autodeclarados que obtiverem a
maior pontuação final em cada curso e, havendo mais de um candidato para a bolsa
ofertada; será estabelecido um ranking de suplência;

6) Em caso de o candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena classificar-se em
primeiro lugar geral do processo seletivo do Vestibular FUCAPE 2022/2-2023/1, será
concedida a ele a bolsa de maior valor (100%), ficando a bolsa étnico-racial de 80% (oitenta
porcento) transferida para o segundo colocado dessa mesma categoria e curso.5) As bolsas
étnico-raciais serão concedidas aos candidatos autodeclarados que obtiverem a maior
pontuação final em cada curso e, havendo mais de um candidato para a bolsa ofertada; será
estabelecido um ranking de suplência.
Parágrafo único: As bolsas disponibilizadas para o semestre letivo de 2022-2 somente
poderão ser utilizadas pelos candidatos que as obtiverem para esse semestre, ficando
vedada a transferência do benefício para o semestre seguinte, caso optem por iniciar o
curso em 2023-1.
Observação: A FUCAPE reserva-se o direito de conceder as bolsas de estudo étnico-raciais
somente se houver formação de turmas.

