
    
                                                                                                                   

Universidade de Taubaté 
Autarquia Municipal de Regime Especial 
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76 
Recredenciada pelo CEE/SP 
CNPJ 45.176.153/0001-22 

 

Regulamento Quero Bolsa - UNITAU 

Ingressantes Inverno 2017 

 

 

 O Quero Bolsa é uma empresa que presta serviços de captação de alunos para os processos 

seletivos da Universidade de Taubaté, bem como, de outras instituições de ensino conveniadas. A 

captação se dá por meio de divulgação feita pela empresa Quero Bolsa em diversos veículos de 

comunicação como redes sociais, internet, entre outros. A UNITAU oferece descontos de 20% nas 

mensalidades, exceto nas taxas de matrícula e rematrículas, por meio do Quero Bolsa. Essa 

modalidade de bolsa será concedida a ingressantes no Processo Seletivo de Inverno 2017, 

devidamente inscritos primeiro no site do Quero Bolsa e não será concedida para interessados 

captados pela UNITAU em ações anteriores (Feira de Profissões, Palestras, Visitas, Eventos em 

Escolas, site, redes sociais, mídia exterior, etc), para ex-alunos da UNITAU e nem para os inscritos  

em processos seletivos anteriores da UNITAU. Também não terão direito ao benefício, os alunos que 

se matricularem nos cursos não contemplados pelo Quero Bolsa no Processo Seletivo de Inverno 

UNITAU 2017.  

 

1. Da organização institucional. 

 

 Essa modalidade de bolsa será coordenada pela Pró-reitoria de Extensão e Relações 

Comunitárias (PREX). 

 

2. Das condições de participação.  

 

• Ser ingressante em curso de graduação contemplado pelo Quero Bolsa no Processo Seletivo 

de Inverno 2017. 

• Estar inscrito no site do Quero Bolsa antes de ter participado (informado dados de cadastro) 

de qualquer atividade promovida pela Comissão Permanente de Seleção Acadêmica (Copesa 

UNITAU). 

• Estar inscrito no site do Quero Bolsa antes de ter realizado a inscrição (pago ou não) no 

Processo Seletivo de Inverno 2017. 

• Para ex-alunos da UNITAU, somente serão aceitos os que trancaram/desistiram de sua 

matrícula há no mínimo dois anos. 

• Estar devidamente inscrito no site do Quero Bolsa e apresentar o cupom devidamente pago. 
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3. O processo seletivo e a matrícula  

 

Para ter o benefício concedido, o interessado deverá prestar a prova do Vestibular de Inverno 2017, 

ser aprovado e realizar a matrícula dentro dos prazos estipulados pelo Manual do Vestibulando 

UNITAU Inverno 2017. O interessado também poderá ingressar pela nota do ENEM ou de outras 

formas de acordo com as condições publicadas no site www.unitau.br .  

 

4. Regras gerais 

 

• O desconto não será concedido, caso o curso não alcance o número mínimo de matriculados 

(será verificada a manutenção do desconto de acordo com a disponibilidade de vaga e 

desconto em outros cursos contemplados pelo Quero Bolsa). 

• O desconto não será cumulativo com outros benefícios como bolsas estudantis, Fies ou 

outros.  

• O aluno já matriculado não poderá cancelar a matrícula para ingressar pelo Quero Bolsa. 

• O aluno contemplado pelo Quero Bolsa não poderá transferir-se de curso sem a anuência da 

Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias que irá verificar a possibilidade de 

manutenção de desconto, dependendo do curso, do número de vagas e do valor da 

mensalidade do curso de destino. 

• O desconto do Quero Bolsa está condicionado ao pagamento pontual da mensalidade (com 

vencimento todo dia 12 de cada mês), em caso de atraso o aluno perderá o desconto naquele 

mês e voltará a tê-lo no mês seguinte.  

• O aluno contemplado que deixar de pagar três mensalidades consecutivas perderá o desconto 

do Quero Bolsa permanentemente. 

• O aluno contemplado com a bolsa que trancar sua matrícula perderá o desconto do Quero 

Bolsa permanentemente. 

• Os alunos transferidos de outras IES, deverão ter cursado, no máximo, a metade do curso na 

IES de origem. 

• O aluno já contemplado no Processo Seletivo de Inverno 2017 terá o benefício renovado a 

partir do mês de fevereiro de 2018, desde que não ocorra desistência, trancamento, 

inadimplência, aproveitamento inferior a 75% das disciplinas ou impedimento de rematrícula. 

• O acadêmico contemplado com o desconto do Quero Bolsa, caso dele desista, não poderá 

solicitar novamente o benefício no mesmo semestre.   
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• O desconto não incide sobre disciplinas em dependência ou adaptação, nem sobre as taxas e 

emolumentos referentes às solicitações de provas substitutivas/alternativas, de revisões de 

provas e de outros documentos escolares. 

• Perderá o benefício o aluno que omitir informações ou prestar informações inverídicas à Pró-

reitoria Extensão e Relações Comunitárias ou ao Quero Bolsa, para efeito de obtenção do 

desconto. 

• Perderá o benefício o aluno que apresentar conduta incompatível com a moral e a dignidade 

universitárias, bem como com o Regime Disciplinar da Unitau, ou aquele que denegrir a 

imagem da Unitau, de qualquer de seus cursos, por meio de ações, declarações, publicações 

ou manifestações. 

 

 

5. Da ciência do aluno. 

  

 Ao inscrever-se no site do Quero Bolsa, o interessado demonstra estar ciente e concordar com 

todas as normas aqui apresentadas, bem como, se compromete a cumprir as condições acima 

citadas e a tomar ciência dos Termos e Condições do Quero Bolsa, disponíveis no site 

www.querobolsa.com.br. 

 

6. Casos omissos 

 

Os casos omissos serão avaliados pela Pró-reitoria de Extensão.  

 

 

O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Taubaté, 07 de abril de 2017. 

 

 

Prof. Dr. Mário Celso Peloggia 

Pró-reitor de Extensão e Relações Comunitárias 

 

 

Informações: convenio.prex@unitau.br ou Tel.: (12) 3625-4237 


