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R E G U L A M E N T O

BOLSA DE DESEMPENHO ACADÊMICO

Capítulo I – Da Natureza

Ar�go1º - A Bolsa de Desempenho Acadêmico é uma modalidade de bolsa concedida pelo Centro 

Universitário Toledo aos alunos dos cursos de graduação, com excelente grau de aproveitamento escolar. 

Capítulo II – Dos Obje�vos

Ar�go 2º - A Bolsa de Desempenho Acadêmico tem por obje�vos:
I – valorizar os alunos com melhor aproveitamento acadêmico;
II- incen�var os alunos da Ins�tuição à busca de elevado desempenho acadêmico;
III – aprimorar a qualidade do ensino em decorrência do alto nível de aproveitamento escolar dos 

estudantes do UNITOLEDO

Capítulo III - Das Condições de Concessão de Bolsas

Ar�go 3º - É condição essencial para a concessão da Bolsa de Desempenho Acadêmico que o aluno seja 

regularmente matriculado e atenda aos seguintes requisitos: 
I – alcance frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) em cada disciplina cursada;
II – curse, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do total de disciplinas previstas na matriz curricular 

para o semestre em que está matriculado;
III – alcance, em cada disciplina cursada, no mínimo 90% (noventa por cento) de aproveitamento no 

conjunto das a�vidades previstas no inciso I do parágrafo 2º do ar�go 54 e no mínimo 90% (noventa por 

cento) de aproveitamento na prova escrita individual, prevista no inciso II do mesmo diploma legal.

Ar�go 4º - A apuração das notas finais para a concessão da Bolsa Desempenho Acadêmico dar-se- á no final 

de cada semestre le�vo.

Ar�go 5º - Atendidas as disposições con�das no Ar�go 3º, o aluno será contemplado com a bolsa de 

Desempenho no valor de 50% (cinquenta por cento) das mensalidades do acadêmico, cuja aplicação será 

automá�ca e com validade restrita ao semestre imediatamente posterior ao da concessão. 



Parágrafo Único – O bene�cio a que se refere o caput não inclui a primeira parcela a ser paga no ato da 

matrícula.

Capítulo IV – Da manutenção da Bolsa

Ar�go 6º - Somente será man�da a Bolsa de Desempenho Acadêmico no semestre subsequente quando o 

aluno con�nuar a atender ao previsto no art. 3º.

Parágrafo 1º - O aluno será contemplado com a Bolsa de Desempenho no valor de 50% (cinquenta por 

cento) das mensalidades do acadêmico, cuja aplicação será automá�ca e com validade restrita ao 

semestre imediatamente posterior ao da concessão. 

Parágrafo 2º - O bene�cio a que se refere o paragrafo anterior não inclui a primeira parcela a ser paga no ato 

da matrícula.

Capítulo VI – Das Disposições Gerais

Ar�go 7º - Não será permi�da a acumulação da Bolsa de Desempenho Acadêmico com outras modalidades 

de bolsas concedidas pela Ins�tuição ou por en�dades públicas e privadas.

Ar�go 8º - O aluno não poderá possuir qualquer ocorrência disciplinar prevista no regime Geral durante o 

período em que usufruir da Bolsa de Desempenho Acadêmico, sob pena de imediato cancelamento do 

bene�cio.

Ar�go 9º - A concessão do bene�cio implica a aceitação expressa formalmente pelo candidato das 

condições estabelecidas no presente regulamento.

Ar�go 10º - Casos não previstos por este regulamento serão decididos pela Reitoria, mediante deliberação 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE.

Araçatuba, 12 de fevereiro de 2007.

Bruno Roberto Pereira de Toledo
Reitor
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