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Sobre
O que é o Quero Bolsa?
O Quero Bolsa é um site que concede bolsas de estudo e descontos em cursos de universidades e faculdades de todo Brasil. Todos nossos usuários cadastrados são
carinhosamente chamados de Querobolsistas.
O Quero Bolsa é um site de busca de faculdades que ajuda estudantes a comparar cursos e conseguir bolsas de estudo até o fim do curso.
Como Funciona?

Encontre sua bolsa de estudos
Faça uma busca para encontrar sua faculdade ou curso, pelo preço que você pode pagar.

Faça sua pré-matrícula online e garanta sua vaga
Encontrou a melhor opção? Inscreva-se e garanta sua bolsa na hora através do pagamento da pré-matricula.

Economize na mensalidade
Faça o processo seletivo da faculdade, apresente o Comprovante de pré-matrícula e matricule-se com a bolsa até o fim do curso.
Ir para o Quero Bolsa

Como funciona o Quero Bolsa?

0800 941 3000
0800 941 3000
Seg - Sex 8h-22h
Sábado 9h-13h 
Aceitamos ligação de celular

 Menu
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Profissões

ABED realiza congresso internacional gratuito sobre educação a distância; evento será online e
gratuito

por Redação Revista Quero em 04/09/20
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Entre os dias 14 e 18 de setembro acontecerá a 26ª edição do Congresso Internacional de Educação a Distância, realizado pela Associação Brasileira de Educação a
Distância (ABED).

O evento será online, em decorrência da pandemia, e terá apresentação de entrevistas com keynotes convidados, debates, mesas-redondas, palestras, dentre outras
atividades. 
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Veja a seguir alguns dos temas que serão abordados:

Interessado em saber mais
sobre faculdades e cursos?

Inscreva-se para receber as novidades da
Revista Quero gratuitamente:

Seu nome  
Seu e-mail
Inscreva-se

O EaD na educação formal em todos os níveis, na aprendizagem corporativa e continuada;
O papel da TI nos programas de ensino a distância, bem como na inovação, marketing, legislação e políticas públicas para o EaD.

O congresso é aberto ao público e a inscrição pode ser feita por meio desse link.

Sobre o autor

Redação Revista Quero

Notícias diárias sobre educação e carreira. Sugestões de pauta: redacao@revistaqb.com.br

 

Posts Relacionados

 Profissões

Entenda a diferença entre os cursos de Engenharia Aeronáutica e Engenharia Aeroespacial
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Nome Coloque o seu nome
E-mail de contato Coloque o seu e-mail
Telefone com Whatsapp Seu telefone com DDD

Quero ser notificado pelo WhatsApp
Me avise Voltar
ALERTA DE VAGAS 

Falta só mais um passo! 

As nossas melhores vagas chegam de surpresa. Por isso fique ligado.

Com a sua confirmação enviaremos ofertas exclusivas diretamente no seu Whatsapp. Rápido, fácil, prático e na tela do seu celular.

 Sim, quero ser avisado  Sim, quero ser avisado Deixar para depois
CENTRAL DE AJUDA 
Como podemos te ajudar?

Gostaria de saber como o Quero Bolsa funciona e se o site é confiável.

Veja as perguntas frequentes Veja as perguntas frequentes

Quero receber vagas de acordo com meus interesses diretamente em meu e-mail e WhatsApp.

Cadastrar meu e-mail e celular  Cadastrar meu e-mail e celular
Você pretende trabalhar e estudar ao mesmo tempo?

Sim, eu pretendo  Não vou trabalhar
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Vagas em escolas
Serviços Parceiros
Quero Pontos
Cursos Gratuitos
Cursos Online
Portal do Aluno
quero.com

Se por algum motivo você não utilizar a nossa bolsa de estudos, devolveremos o valor pago ao Quero Bolsa.

Você pode trocar por outro curso ou pedir reembolso em até 30 dias após pagar a pré-matrícula. Se você garantiu sua bolsa antes das matrículas começarem, o prazo
é de 30 dias após o início das matrículas na faculdade.

Fique tranquilo: no Quero Bolsa, nós colocamos sua satisfação em primeiro lugar e vamos honrar nosso compromisso.

O Quero Bolsa foi eleito pela Revista Época como a melhor empresa brasileira para o consumidor na categoria Educação - Escolas e Cursos.

O reconhecimento do nosso trabalho através do prêmio Época ReclameAQUI é um reflexo do compromisso que temos em ajudar cada vez mais alunos a ingressar
na faculdade.

    

  

Feito com ❥ pela Quero Educação

    

Quero Educação © 2011 - 2020 
CNPJ: 10.542.212/0001-54
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por Patrícia Carvalho em 04/09/20

A Revista Quero conversou com os coordenadores dos dois cursos, que comentaram sobre as...

 Profissões

Descubra se existe faculdade de Arquitetura EaD

por Redação Revista Quero em 21/09/20

Afinal, existe faculdade de Arquitetura EaD? Veja se esse curso pode é oferecido na modalidade de ensino a distância

 Profissões

Teste: Você tem perfil para cursar Psicologia?

por Maria Fernanda Alves em 24/01/19

Está pensando em estudar para ser um psicólogo mas ainda não sabe se tem o perfil? Faça o teste vocacional de Psicologia gratuitamente e descubra!

O que você achou deste artigo?

ALERTA DE VAGAS 
Você pretende trabalhar e estudar ao mesmo tempo?
Sim, eu pretendo Não vou trabalhar
ALERTA DE VAGAS 

Para se dedicar integralmente aos estudos é sempre bom economizar.

Gostaria de ser avisado sempre que uma vaga estiver disponível aqui no site Quero Bolsa?

Sim, quero ser avisado Deixar para depois
ALERTA DE VAGAS 

Nós podemos te ajudar 

Aqui no Quero Bolsa você encontra as melhores vagas em diversos turnos, até mesmo ensino a distância.

Preencha os campos abaixo para receber avisos de vagas disponíveis em nosso site de acordo com seus interesses.

Nível de curso Selecione um nível de curso
Cursos do seu interesse Busque por cursos
Cidades do seu interesse Busque por cidades

Avançar
ALERTA DE VAGAS 

Deixe seus contatos 

0 comentários Classificar por 

Plugin de comentários do Facebook

Mais recentes

Adicione um comentário...
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