
 
R E G U L A M E N T O 

BOLSA DE DESEMPENHO ACADÊMICO 

2020 

Capítulo I – Da Natureza 

Artigo1º - 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 Objetivos 

Artigo 2º - A Bolsa de Desempenho Acadêmico tem por objetivos:  

I – valorizar os alunos com melhor aproveitamento acadêmico;  

II- incentivar os alunos da Instituição 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 – Do quantitativo de Bolsas concedidas 

Artigo 3º - Excepcionalmente no segundo semestre de 2020, o quantitativo de bolsas a serem 

concedidas aos alunos que cursaram o primeiro semestre do ano e atenderam as condições de 

concessão de bolsas previstas no Capítulo III desse regulamento respeitará a seguinte sistemática: 

I – Levantamento do número de bolsas concedidas no semestre anterior;  

II – Do número resultante do levantamento realizado, com base no inciso anterior, aplicar o triplo 

do quantitativo. 

Parágrafo Único – A definição do quantitativo de bolsas a serem concedidas leva em consideração 

as condições excepcionais em que ocorreram as avaliações ao longo do primeiro semestre de 2020 

e a previsão orçamentária.  

 

Capítulo III - Das Condições de Concessão de Bolsas 

Artigo 4º - 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 atividades previstas no inciso I do parágrafo 2º do artigo 54 e no mínimo 90% (noventa 

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

legal. 

Artigo 5º - A apuração das notas finais para a concessão da Bolsa Desempenho Acadêmico dar-se- 

á no final de cada semestre letivo. 

Artigo 6º - Atendidas as disposições contidas no Artigo 4º, proceder-se-á o cálculo da média geral 

das notas do semestre e, a partir desse cálculo, a classificação decrescente dos alunos, para fins de 

determinação daqueles que terão o benefício concedido, considerado o quantitativo de bolsas 

determinado. 

Artigo 7º - Os alunos classificados dentro do quantitativo de bolsas determinado serão 

contemplados com a bolsa de Desempenho no valor de 50% (cinquenta por cento) das 

mensalidades, cuja aplicação será automática e com validade restrita ao semestre imediatamente 

posterior ao da concessão. 

Parágrafo 1º – O benefício a que se refere o caput não inclui a primeira parcela a ser paga no ato da 

matrícula. 

Parágrafo 2º - Havendo empate na classificação decrescente da média geral das notas do semestre, 

serão atendidos todos os alunos com a mesma média daquele que atingir o limite do quantitativo 

de bolsas a serem concedidas. 

 

Capítulo VI – Das Disposições Gerais 

Artigo 8º - Não será permitida a acumulação da Bolsa de Desempenho Acadêmico com outras 

modalidades de bolsas concedidas pela Instituição ou por entidades públicas e privadas. 

Artigo 9º - 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 benefício.  

Artigo 10 - A concessão do benefício implica a aceitação expressa formalmente pelo candidato das 

condições estabelecidas no presente regulamento.  

Artigo 11 - Casos não previstos por este regulamento serão decididos pela Reitoria, mediante 

deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 
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