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Informações Básicas – Quero Bolsa 

Quero Bolsa A bolsas “Quero Bolsa” é uma parceria entre a Faculdade de Balsas e o site de oferta de bolsas “Quero Bolsa”. 

Dúvida Informações 

Quem pode se 
inscrever? 

Estudantes que nunca tiveram vínculo com a Faculdade de Balsas ou que estão afastados a mais de 02 anos da IES e que não 
possuam ensino superior. 

Acabei de fazer 
a minha 
matrícula e 
foram 
disponibilizadas 
novas bolsas, 
posso me 
inscrever? 

Não. Por mais que a matrícula do estudante seja recente o contrato de parceria entre a Faculdade e o Site de oferta de bolsas 
determina que o estudante não pode ter nenhum tipo de vínculo com a IES. 

Consegui uma 
bolsa, qual o 
valor a ser pago 
na matrícula e 
rematrículas, 
para quem? 

A matrícula é paga 100% ao Quero Bolsa. 
A rematrícula é paga para a Unibalsas, no valor integral da mensalidade vigente. 

O que define o 
vínculo com a 
IES? 

Possuir número de matrícula. 

Qual o 
percentual da 
bolsa? 

De 40 a 70% 

Em quais cursos 
posso concorrer 
a uma bolsa? 

Os cursos que terão bolsas ofertadas são definidos semestre a semestre. 

Preciso fazer o 
Enem para Não. 
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conseguir uma 
bolsa “Quero 
Bolsa”? 

Importante:  
1. A bolsa “Quero Bolsa” não pode ser acumulada com nenhuma outra bolsa ou desconto oferecido pela IES. 
2. O estudante que trancar ou cancelar sua matrícula ou ficar inadimplente em três mensalidades consecutivas perde definitivamente a bolsa. 

Amparo Legal 
Contrato de Prestação de Serviços entre Faculdade de Balsas e Quero Bolsa. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Pelo presente instrumento particular e para todos os fins de direito, as partes: 

QUERO EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME, com sede na Av. São João, 1701 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, CEP: 12242-

840, inscrita no CNPJ sob o nº 10.542.212/0001-54, doravante denominada QUERO BOLSA; e de outro lado UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA, com 

sede na BR 230, KM 05, FAZENDA MALIDERE IV, BALSAS – MA, CEP: 65800-000 inscrita no CNPJ sob o nº 07.344.774/0001-89, doravante denominada 

FACULDADE DE BALSAS 

têm, entre si, justo e acordado, o presente Contrato de Prestação de Serviço, doravante denominado TERMO, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª - OBJETO 

1. Fica estabelecido que a FACULDADE DE BALSAS concederá desconto sobre o valor das mensalidades de seus cursos, aos alunos captados pelo QUERO 

EDUCAÇÃO, e que nenhuma remuneração será devida pela FACULDADE DE BALSAS ao QUERO EDUCAÇÃO pelos serviços prestados em 

decorrência deste TERMO.. 

2. Caso a FACULDADE DE BALSAS conceda aos alunos via QUERO EDUCAÇÃO isenção de pelo menos uma  mensalidade real e ou matrícula, sendo 

esta o mesmo valor de mensalidade, ganhará destaque e prioridade nas plataformas e sistemas da QUERO EDUCAÇÃO (Categoria QB+). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.260-2001?OpenDocument
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CLÁUSULA 2ª - PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DE DESCONTOS 

1. Os associados interessados na FACULDADE DE BALSAS imprimirão o comprovante de pré-matrícula, emitido pelo QUERO BOLSA, e a FACULDADE DE 

BALSAS concederá o desconto ao associado mediante a apresentação deste comprovante, cujo objetivo é comprovar a concordância do associado às condições 

estabelecidas neste TERMO, além das demais regulamentações para aquisição da bolsa. 

2. Fica acordado que todas as informações oriundas do presente TERMO, principalmente as informações referentes à tabela de valores dos cursos, datas de 

vestibulares, demais alterações e comunicados deverão ser realizadas por escrito e enviados para os endereços físicos ou e-mails abaixo indicados: 

FACULDADE DE BALSAS 

 Responsável: AGENOR DA CRUZ NOGUEIRA NETO; Endereço: BR 230, KM 05, FAZENDA MALIDERE IV, BALSAS – MA, CEP: 65800-000; 

Email: agenor@unibalsas.edu.br. 

 

QUERO EDUCAÇÃO 

Responsável Comercial: Sergio Fiúza; Endereço: Av. São João, 1701 - Jardim Apolo, São José dos Campos - SP, CEP: 12242-840; E-mail: 

parceria@querobolsa.com.br. 

 

3. Havendo alterações nos cenários das respectivas campanhas a FACULDADE DE BALSAS deverá comunicar da forma supra, de modo que o QUERO 

EDUCAÇÃO possa realizar alteração no site, ressalvado os comprovantes de pré-matrícula já adquiridos previamente. 

 

CLÁUSULA 3ª - CONFIDENCIALIDADE E DIREITOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

1. Fica estabelecido que todas as informações trocadas entre o QUERO BOLSA e a FACULDADE DE BALSAS estarão obrigados à confidencialidade entre as 

partes. 

2. O QUERO EDUCAÇÃO está autorizado a utilizar o nome da FACULDADE DE BALSAS como seu parceiro em seu site ou em sites coligados, como 

QUERO BOLSA, GUIA DO ESTUDANTE, UNIVERSIA, bem como outros que possam vir a ser parceiros. Também está autorizado a fazer “Estudo de 

Caso” dos resultados obtidos exclusivamente com a utilização do QUERO EDUCAÇÃO. 

mailto:parceria@querobolsa.com.br
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3. A FACULDADE DE BALSAS declara e garante para os devidos fins de direito que é o único titular dos direitos relativos à propriedade industrial e intelectual 

relativos à Marca, Identidade Visual e Expressões de Propaganda. A FACULDADE DE BALSAS garante que o material publicitário não viola e não constitui 

infração dos direitos de propriedade industrial e/ou intelectual, direitos à intimidade e honra ou direitos de imagens, estando compatível com as legislações 

vigentes, tais quais as Leis 9.279/96 e 9.609/98. 

4. A FACULDADE DE BALSAS autoriza o QUERO EDUCAÇÃO utilizar todos os direitos de propriedade intelectual e industrial ou de imagem relativos à 

Campanha de Processo Seletivo para que esta possa dar cumprimento às obrigações oriundas do presente TERMO. 

CLÁUSULA 4ª - VIGÊNCIA E RESCISÃO 

1. O TERMO vigorará por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por livre vontade das partes, mediante notificação expressa, com antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias, sendo assegurado aos alunos captados pelo QUERO EDUCAÇÃO a condição comercial contratada até a conclusão de seu curso.  

CLÁUSULA 5ª - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. A FACULDADE DE BALSAS fornecerá todas as informações solicitadas pelo QUERO EDUCAÇÃO necessárias para a execução dos serviços ora prestados. 

O QUERO EDUCAÇÃO não se responsabiliza por atrasos gerados caso a FACULDADE DE BALSAS preste as informações fora do prazo estipulado. 

2.  A FACULDADE DE BALSAS deverá incluir o nome do QUERO BOLSA no rol de conveniados da Instituição e, se possível, logo e link do QUERO BOLSA 

no site da FACULDADE DE BALSAS.   

3. A FACULDADE DE BALSAS tem ciência que o QUERO EDUCAÇÃO poderá solicitar doações e/ou taxas, a título de contribuição no ato de aquisição do 

comprovante de pré-matrícula, uma única vez durante todo o curso, aos seus associados, o que não acontece entre o QUERO EDUCAÇÃO e a FACULDADE 

DE BALSAS. 

4. O QUERO EDUCAÇÃO não será de forma alguma, garantidor de qualquer novo aluno, não podendo ser responsabilizado pela solvência ou pontualidade de 

pagamentos por parte do mesmo. 

5. Todas as matrículas efetuadas na FACULDADE DE BALSAS, oriundas ou não do QUERO EDUCAÇÃO, serão processadas exclusivamente pela 

FACULDADE DE BALSAS, que se responsabiliza por todo o cadastro e manutenção do aluno, bem como pela cobrança das matrículas/mensalidades.  

6. O QUERO EDUCAÇÃO não garante nenhum tipo de resultado comercial para a FACULDADE DE BALSAS nem, tampouco, um número mínimo de alunos, 

sendo que a relação jurídica e de consumo entre a FACULDADE DE BALSAS e os alunos não constitui objeto deste TERMO. 
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7. A execução do presente instrumento não se configura, em nenhum momento, como vínculo de associação seja de natureza comercial, societária e/ou outras 

entre o QUERO EDUCAÇÃO e a FACULDADE DE BALSAS. 

8. Fica estipulado que, por força deste TERMO, não se estabelece nenhum vínculo empregatício entre as partes, bem como a seus empregados direto ou indiretos, 

correndo por conta exclusiva de cada parte arcar com todas as despesas deste pessoal, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciário, ou qualquer outro 

relacionado aos seus empregados. 

9. Fica estabelecida a possibilidade de alteração e inclusão de informações no presente TERMO mediante termos aditivos anexados na minuta de convênio. 

10.  A FACULDADE DE BALSAS se compromete a conceder descontos maiores do que os oferecidos diretamente no balcão. No que tange aos descontos 

relativos a empresas captadoras de alunos, a FACULDADE DE BALSAS se compromete a conceder descontos maiores ou iguais aos alunos ingressantes pelo 

QUERO BOLSA. Fica estabelecido o direito da QUERO EDUCAÇÃO de cancelar a divulgação dos cursos que ferirem este princípio.  

11.  Independente de motivação, nem a FACULDADE DE BALSAS e nem o QUERO EDUCAÇÃO são considerados obrigados a divulgar todo e qualquer curso. 

O site anunciará cursos nos quais haja consenso entre as duas partes.  

12.  O QUERO EDUCAÇÃO se resguarda o direito de priorizar instituições de ensino e ofertas presentes em suas plataformas com base nas respectivas taxas de 

conversão dos anúncios.  

13.  O QUERO EDUCAÇÃO pode alterar o destaque e prioridade da FACULDADE DE BALSAS no site, na medida em que as condições comerciais da 

faculdade sofram alterações que desqualifiquem sua participação na Categoria QB+. 

14. O QUERO EDUCAÇÃO possibilita ao aluno avaliar sua Instituição de Ensino, de forma não anônima, sempre fazendo moderação dos comentários de forma a 

não publicar conteúdos ofensivos ou contrários à moralidade. As opiniões expressas não são de responsabilidade do QUERO EDUCAÇÃO que se compromete 

a abrir espaço para resposta pela FACULDADE DE BALSAS. 

CLÁUSULA 6ª - FORO 

1. Fica eleito o foro da cidade de São José dos Campos/SP para solução de questões oriundas do presente instrumento, em detrimento de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E assim, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
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São José dos Campos, 26 de Fevereiro de 2019. 

 


