
 
 
 
 
 

 

1. É um programa de bolsas de estudo para o Ensino Superior em parceria com o UNIFSA; 
2. São bolsas de estudo com descontos diversos em diferentes cursos da Instituição. Descontos que variam 

de 10 a 75%; 
3. Para garantir a bolsa, o interessado deve acessar o site do Quero Bolsa, www.querobolsa.com.br e seguir 

o passo a passo. Em seguida, o site gera uma lista de bolsas para a escolha, depois, o candidato deve 
preencher seus dados, pagar a pré-matrícula no boleto ou em 12 x no cartão. Com a pré-matrícula paga, 
o interessado precisa realizar o vestibular ou usar a sua nota do ENEM e finalizar a matrícula no UNIFSA; 

4. O candidato à bolsa precisa, necessariamente, fazer um dos processos seletivos da instituição para 
ingresso (Redação on-line ou nota do ENEM); 

5. A partir da aprovação da bolsa, a primeira mensalidade é gratuita e equivale à matrícula; 
6. O desconto se aplica a todas as mensalidades, exceto as rematrículas e as disciplinas em que o aluno ficar 

de dependência; 
7. Essas condições são válidas para os alunos que cursarem obrigatoriamente a grade curricular completa 

do semestre; 
8. Podem concorrer às vagas: 

- Alunos que irão ingressar em sua primeira graduação; 
- Aluno portador de curso superior/segunda graduação/graduação completa no UNIFSA ou outra IES, 
cursando obrigatoriamente a grade curricular completa do semestre, ou seja, em caso de pedido de 
dispensa de disciplina perderá o desconto da bolsa; 
- Aluno Quero Bolsa que trancou/cancelou matrícula no UNIFSA, desde que o retorno a IES aconteça 
dentro do prazo de 6 (seis) meses; 
- Aluno já matriculado nesta instituição que desistir do curso "X" pode ter Quero Bolsa para outro 
curso "Y", desde que formalize a desistência daquele e encontre-se adimplente com o contrato 
anterior. 

9. Não poderão concorrer a vaga: 
- Alunos já matriculados ou que tenham vínculo estudantil com esta instituição; 
- Alunos transferidos de outra instituição; 
- Alunos já matriculados nesta instituição que trancaram ou desistiram do curso;  

10. A vaga com bolsa não pode ser acumulada com outros descontos, bolsas ou programas de financiamento 
do Governo ou da instituição; 

11. O percentual de desconto garantido pelo Quero Bolsa é válido até o fim do curso, independente de 
reajustes feitos pela instituição nos valores de mensalidade/parcela; 

12. A vaga com bolsa será cancelada definitivamente em caso de: 
                      - Trancamento/cancelamento da matrícula por prazo superior a 6 (seis) meses;; 

- Transferência de modalidade/curso/campus/turno; 
- Não está matriculado no bloco fechado/integral/grade curricular completa; 
- Atraso no pagamento de 2 mensalidades consecutivas; 
- Descumprimento dos regulamentos internos da instituição. 

13. A vaga com bolsa será temporariamente suspensa em caso de: 
- Inadimplência; 

 
                MAIS INFORMAÇÕES ACESSE: 
 
                 www.querobolsa.com.br 
                 Whatsapp: 800 123 2222 
                 Telefone: 0800 940 0840 
                 Email: contato@querobolsa.com.br 
 
 


