
 

 

Plano de Descontos UNISA – QUERO BOLSA 

 

A UNISA, em parceria com a QUERO BOLSA, concede descontos para os cursos de graduação e superiores 
de tecnologia – modalidades presencial e a distância. A parceria é atrelada ao vestibular vigente.  

Nível Modalidades Descontos 

Graduação e tecnólogos Presencial Conforme Tabela Vigente 

 
Graduação e tecnólogos 

EAD Conforme Tabela Vigente 

Pós Graduação Presencial e EAD Conforme Tabela Vigente 

Regras gerais: 

1 – Ingresso Vestibular Unisa 

 Após a aquisição do Cupom Promocional no site da QUERO BOLSA, cujo endereço é o 
www.querobolsa.com.br, o candidato deverá se inscrever no vestibular da UNISA pelo site 
www.unisa.br. 

 Ao ser aprovado no vestibular da Unisa, o candidato receberá nosso e-mail com os 
procedimentos para a matrícula, que incluem o preenchimento de dados on-line e envio de 
documentos (por Correios), conforme consta no edital do processo seletivo disponível em nosso 
site. ATENÇÃO: não é necessário pagar o boleto de matrícula; 

 Após a efetivação da matrícula on-line no site da Unisa, serão gerados um LOGIN e uma SENHA 
de acesso ao Portal Unisa. O candidato poderá acompanhar o lançamento da bolsa Quero Bolsas 
por este canal, na área Financeiro > Mensalidades e Taxas. 

 Condicionado ao pagamento das mensalidades em dia.  

 O benefício não é cumulativo com outros planos de descontos da Universidade, somente com o 
FIES – Financiamento Estudantil e/ou Bolsa de Iniciação Científica.  

 Descontos válidos sob a mensalidade integral do curso.  

2 – Ingresso Vestibular Quero Bolsas. 

 Após a aquisição do Cupom Promocional pelo site da QUERO BOLSA, cujo endereço é o 
www.querobolsa.com.br, o candidato poderá realizar a inscrição e o Vestibular pela página da 
própria QUERO BOLSA (também é possível ingressar com a nota do ENEM).  

 Ao ser aprovado no vestibular da QUERO BOLSA, o candidato deverá providenciar a entrega das 
vias físicas (por Correio ou pessoalmente) dos documentos necessários para matrícula, de 
acordo com o edital do Vestibular Unisa.  

 Ainda após a aprovação no vestibular da QUERO BOLSA, a matrícula do candidato será 
realizada automaticamente e ele receberá, por email, as informações de LOGIN e SENHA de 
acesso ao Portal Unisa. É por este canal que ele deverá acompanhar o lançamento da bolsa 
QUERO BOLSA, na área Financeiro > Mensalidades e Taxas. 

 Condicionado ao pagamento das mensalidades em dia.  

 O benefício não é cumulativo com outros planos de descontos da Universidade, somente com o 
FIES – Financiamento Estudantil e/ou Bolsa de Iniciação Científica.  

 Descontos válidos sob a mensalidade integral do curso.  

 

Consulte os cursos contemplados para o vestibular vigente: 

www.querobolsa.com.br 

http://www.querobolsa.com.br/
http://www.unisa.br/
http://www.querobolsa.com.br/
http://www.querobolsa.com.br/

