
 

 

 

 

 

TERMO ADITIVO DE BOLSA FILANTRÓPICA –ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

 

Este termo estabelece critérios de acordo com o Edital de Bolsas Filantrópicas, entre o estudante 

   ,   matriculado   (a)   no   Curso , no 

turno , sob o número de matrícula  e o Instituto Superior de Ensino Celso 

Lisboa de Bolsa concedida pela Instituição pelo período de 1 (um) semestre referente a 2022.1, podendo ser 

renovado semestralmente de acordo com o número de vagas e percentual exigido por lei. Cabe ao estudante 

observar as seguintes normas para usufruir da bolsa: 

1. O estudante deverá ter cumprido todos os critérios do Edital vigente de Bolsas Filantrópicas. 

2. A concessão da bolsa é baseada na Filantropia (regulada pela Lei 12.101/2009 alterada pela Lei alterada 

pela Lei 12.868/2013) e outros critérios estipulados em Edital específico, sendo, portanto, um número 

limitado de vagas para estudantes bolsistas ou que gozem de qualquer outro desconto. 

3. As bolsas serão concedidas em todas as mensalidades do semestre a que se refere o Edital, para 

estudantes que estiverem com todos os critérios exigidos pelo Edital cumpridos. Caso algum pagamento de 

mensalidade tenha sido realizado referente ao semestre no qual foi concedida a bolsa, sem que a mesma 

tenha sido aplicada, o valor pago a maior será restituído pela instituição ao estudante. 

4. O estudante perderá a bolsa em caso de trancamento, cancelamento ou transferência de curso. 

5. O presente Termo passa a fazer parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 

pelas partes pactuadas, continuando em vigor todas as cláusulas não conflitantes. Através deste Termo, 

declaro estar ciente e de acordo com as normas acima, com o que rege os termos estabelecidos para as 

demais bolsas e o Edital de Bolsas vigente, não podendo, então, reclamar, futuramente, sobre o 

desconhecimento das normas e outros citados acima. 

6. O Estudante declara desde já que tem ciência plena de que a Bolsa concedida é tão somente para os 

semestres a que se refere o Edital e que a mesma poderá ser renovada ou não no próximo semestre, de 

acordo com o número de vagas e critérios exigido pela Lei 12.101/2009 alterada pela Lei alterada pela Lei 

12.868/2013. 

Rio de Janeiro,       de de 2022 . 

Ciente / de acordo:      

Assinatura do estudante ou responsável financeiro 


