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TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 061/2017 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS 

DE GOIÁS E A __________________, 

OBJETIVANDO O REPASSE DO 

BENEFÍCIO AO BENEFICIÁRIO DO 

PROGRAMA BOLSA 

UNIVERSITÁRIA, NOS TERMOS DA 

LEI 17.405/11 NA FORMA ABAIXO 

ESPECIFICADA. 

 

 

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, pessoa jurídica de Direito 

Privado, com fins não econômicos, de caráter beneficente, inscrita no CNPJ sob o nº 

02.106.664/0001-65, com sede e foro em Goiânia - GO, estabelecida à Rua T-14 n.º 249, 

CEP 74.230-130, Setor Bueno,  representada  por sua Diretora Geral Sra. ELIANA 

MARIA FRANÇA CARNEIRO, brasileira, casada, professora, portadora da CI/RG nº 

233.065 - SSP/GO e inscrita no CPF/MF sob o nº 066.954.001-30 e por seu Diretor 

Administrativo Financeiro Sr. OLAVO MARSURA ROSA, brasileiro, casado, advogado, 

inscrito na OAB/GO sob o nº 18.023, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.386.608-33, ambos  

domiciliados na Rua T-14 nº 249, Setor Bueno, CEP 74.230-130, Goiânia - GO, doravante  

denominada  CREDENCIADORA e a ____________ e, sua MANTENEDORA 

_________________,  doravante denominada CREDENCIADA, resolvem celebrar o 

presente Termo de Credenciamento sob os fundamentos contidos na Lei nº 17.405, de 06 de 

setembro de 2011 e Decreto nº 8.039, de 28 de novembro de 2013 mediante as  cláusulas e 

condições a seguir discriminadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

A CREDENCIADORA, por este instrumento, confere à CREDENCIADA a possibilidade 

de atuar na execução do “Programa Bolsa Universitária” como interveniente no 

recebimento do repasse do benefício oriundo das bolsas de estudos aos alunos regularmente 

matriculados nos Campi mantidos pela CREDENCIADA no Estado de Goiás, que não 

disponham de recursos financeiros próprios ou de familiares para o custeio dos seus 

estudos, após Processo Seletivo realizado pelo Programa Bolsa Universitária. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - a análise das condições sócio-econômicas dos candidatos, os 

critérios da situação escolar e o deferimento do pedido de bolsa serão realizados 

exclusivamente pelo Programa Bolsa Universitária, em processo seletivo, obedecendo às 

condições e os procedimentos fixados na Lei 17.405/11, Decreto nº 8.039, de 28 de 

novembro de 2013 e pela Diretoria Geral da CREDENCIADORA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

Para consecução do objeto deste instrumento a CREDENCIADORA e a 

CREDENCIADA se comprometem: 

 

I - CREDENCIADORA - OVG: 

 

1. Encaminhar semestralmente à CREDENCIADA a relação atualizada dos 

beneficiários, com todos os dados de identificação dos alunos. A atualização 

será feita para inserir o nome dos alunos que tiveram o pedido de bolsa 

deferido e retirar o nome dos alunos que foram excluídos do “Programa” em 

virtude do descumprimento das condições fixadas no momento da 

concessão.  

2.  Sugerir e/ou Designar locais onde o aluno bolsista prestará contrapartida, 

respeitando a carga horária de 08 (oito) a 20 (vinte) horas semanais, a 

compatibilidade do horário com os compromissos escolares e de trabalho do 

beneficiário, e, ainda, se for possível, de acordo com a área de sua formação 

profissional; 

3.  Repassar mensalmente à CREDENCIADA o numerário equivalente ao 

número de bolsas concedidas observados a cláusula terceira deste contrato; 

4.  Acompanhar e supervisionar o trabalho prestado pelo aluno bolsista; 

5.  Responsabilizar pelo seguro de acidentes pessoais coletivo para o Bolsista 

do Programa Bolsa Universitária nos termos do Artigo 9º da Lei 11.788, de 

25/09/2008, Apólice de Seguro Acidentes Pessoas Coletivos nº 93-63-

410.657, Contrato nº 82555797/1 – LIBERTY VIDA AC PESSOAIS 

CONVENCIONAL. 

6.  Em caso de interrupção de pagamento de mensalidades pelos motivos 

descritos nos incisos I, II e III do Parágrafo Quarto da Cláusula Terceira, a 

CREDENCIADORA notificará a credenciada e o aluno quanto à suspensão 

do referido repasse de pagamento.  

 

II - CREDENCIADAS - IES: 

  

1. Encaminhar à CREDENCIADORA, semestralmente, tabela de valores de 

crédito e/ou mensalidades e a coleta de dados nos períodos designados em 

cronograma publicado no site www.ovg.org.br, dados de cada aluno no que 

tange a quantidade de disciplinas cursadas e reprovadas no semestre anterior, 

média geral obtida, valor da mensalidade com e sem desconto de pontualidade 

e se possui outros benefícios e/ou financiamentos; 

2. Encaminhar à CREDENCIADORA, ao final de cada semestre letivo, 

histórico escolar dos beneficiários que estudam em seus Campi; 

3. Informar à Diretoria do Programa Bolsa Universitária o afastamento do aluno 

por período igual a 30 (trinta) dias, bem como outras informações sobre os 
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alunos beneficiários, sempre que solicitadas, por meio do fornecimento de 

atestado de declaração de matrícula ativa mensal, sem ônus para o aluno; 

4. Admitir o aluno bolsista, inserindo-o em até 5 (cinco) dias úteis na relação dos 

beneficiários do “Programa Bolsa Universitária”, contados da data da 

comunicação feita pela CREDENCIADORA nos termos do item 1, inciso I, 

desta cláusula. 

5. Inserir no boleto de pagamento do aluno beneficiário o valor a ser repassado 

pelo “Programa Bolsa Universitária”, respeitando o maior desconto de 

pontualidade e todos os termos descritos no art. 16 e seus parágrafos do 

Decreto nº 8.039/13. 

6. Em relação às parcelas referentes aos meses de janeiro e julho de 2017 

(conhecida como matrícula), a CREDENCIADA deve inserir no boleto de 

pagamento do aluno beneficiário o valor da mensalidade com a incidência do 

maior desconto de pontualidade, só podendo a cobrança ser efetuada após a 

disponibilização na Central das IES dos alunos bolsistas ativos e após o prévio 

preenchimento da coleta de dados (notas, reprovações, formatura, abandonos 

e valor da mensalidade com e sem desconto de pontualidade) por parte das 

respectivas IES, tendo como data limite os dias 06 de fevereiro e 06 de agosto, 

para cada semestre respectivo. 

7. Encaminhar para o Departamento Financeiro relatório dos valores pagos pelos 

alunos e pagos pela CREDENCIADORA, mensalmente. 

8. Encaminhar à CREDENCIADORA, quando da renovação do 

Credenciamento, cópia de documentos que houverem sido alterados no ato da 

assinatura do Credenciamento.  

9. Apresentar quando solicitado, no prazo de 20 (vinte) dias, atestado de 

avaliação positiva de desempenho, conforme indicadores utilizados pelo MEC 

e estabelecidos na Lei 17.405, artigo 4º, inciso I. 

10. Cadastrar a IES e respectivo responsável pela inserção de dados no Programa 

Bolsa Universitária, sendo um cadastro por unidade.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CREDENCIADA deverá, até 31 de janeiro de 2017, 

encaminhar à CREDENCIADORA as informações relativas às restituições e/ou 

compensações realizadas relativas à parcela de julho de 2016. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica a CREDENCIADA vedada, expressamente, de 

proceder a qualquer forma de cobrança antecipada das parcelas de janeiro e de julho de 

cada ano, a contar da parcela de janeiro de 2017, inclusive, sob pena de descredenciamento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso a CREDENCIADA já tenha feito a cobrança 

antecipada de matrícula (parcela de janeiro de 2017), deve ser feita a restituição imediata 

do valor ao aluno bolsista e encaminhada a informação à CREDENCIADORA para as 

providências devidas. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS 

 

A CREDENCIADORA repassará à CREDENCIADA, o pagamento da importância 

correspondente ao número de bolsas concedidas à unidade de ensino superior, de acordo 

com seus respectivos valores, do mês referência, no prazo de até 30 dias após a 

apresentação da frequência mensal dos beneficiários pela CREDENCIADA.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O repasse a que se refere o caput desta cláusula será feito 

em 06 (seis) parcelas semestrais, ou seja, de janeiro a junho e de julho a dezembro. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para o recebimento dos recursos estipulados na Cláusula 

Terceira, a CREDENCIADA indica a conta corrente nº ______, Agência _____, Banco 

_______, que é utilizada para o pagamento das mensalidades referentes aos beneficiários 

do “Programa Bolsa Universitária”, em cumprimento das obrigações firmadas por meio 

deste Termo de Credenciamento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A importância a que se refere o caput da Cláusula Terceira 

será apurada com base na tabela de valores das mensalidades com e sem desconto de 

pontualidade fornecida no início de cada semestre letivo, bem como nas informações 

prestadas pela CREDENCIADA referentes às matrículas dos alunos beneficiários. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento das mensalidades ao bolsista será 

automaticamente interrompido: 

     

I - No caso de fraude no processo de seleção ou de ato irregular devidamente apurado em 

processo administrativo; 

II - Se houver reprovação em mais de uma disciplina por nota ou por falta; 

III - Não cumprimento da contrapartida pelo aluno beneficiário no semestre letivo. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A CREDENCIADA não poderá, sob qualquer argumento, 

transferir ao aluno beneficiário do “Programa Bolsa Universitária” qualquer ônus 

decorrente de eventual atraso no repasse financeiro de responsabilidade da 

CREDENCIADORA, assim como, efetuar cobrança/execução judicial ou extrajudicial dos 

valores constantes deste termo em face do bolsista, exceto em relação aos valores que, nas 

bolsas parciais, excederem o valor da bolsa, considerado o valor com desconto de 

pontualidade.  

 

PARÁGRAFO SEXTO - Em caso de interrupção de pagamento de mensalidades pelos 

motivos descritos nos incisos I, II e III do Parágrafo Quarto da Cláusula Terceira, a IES 

credenciada poderá cientificar o aluno quanto à suspensão do referido repasse de 

pagamento, e adotar as providências.  

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O repasse dos recursos constantes desta Cláusula não importa 

em nenhuma espécie de remuneração ou retribuição à CREDENCIADA, devendo ser 
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integralmente descontados das mensalidades dos respectivos alunos, vedado 

à CREDENCIADA abater ou deduzir qualquer valor dos recursos repassados. 
  
PARÁGRAFO OITAVO - A comprovação dos repasses dos recursos, para fins de 

contabilização, será feita exclusivamente através dos comprovantes de transferência 

bancária da CREDENCIADORA para a CREDENCIADA. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS FONTE DE RECURSOS 
As despesas deste Termo de Credenciamento correrão por conta do Nono Termo Aditivo ao 

Contrato de Gestão nº 001/2011, relativo ao Processo nº 201100005002525 firmado com o 

Estado de Goiás por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - 

SEGPLAN, via Protege Goiás. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS TERMOS ADITIVOS 

 

Durante a vigência do presente instrumento será lícita a inclusão de novas cláusulas e/ou 

condições, bem como quaisquer alterações, com exceção no tocante ao seu objeto, desde 

que sejam efetuadas mediante acordo entre as partes e incorporadas através de Termo 

Aditivo específico, o qual será objeto de análise pelas Assessorias Jurídicas das partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido a qualquer tempo, por meio de 

comunicação escrita, observado o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão antecipada por iniciativa da CREDENCIADA não 

prejudicará, em hipótese alguma, os alunos já beneficiados pelo “Programa Bolsa 

Universitária”, que terão a garantia de permanência na respectiva IES como bolsista da 

Credenciada até o final do semestre.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

 

O presente Termo de Credenciamento vigorará a partir de 01 de janeiro até 31 de dezembro 

de 2017. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, excluído qualquer outro por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente Termo de 

Credenciamento, que não possam ser resolvidas administrativamente. 
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E, por estarem assim justas e acordadas, CREDENCIADORA e CREDENCIADA 

assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo nomeadas, para que produza os legítimos efeitos de direito. 

 

 

    Goiânia Goiás, 02 de janeiro de 2017. 

 

 

 

ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO OLAVO MARSURA ROSA 
 Diretora Geral 

Organização das Voluntárias de Goiás  

Diretor Administrativo Financeiro 

Organização das Voluntárias de Goiás  

 

 

 

_______________________________________ 

CREDENCIADA 
 

Testemunhas: 1. __________________________________  

                            CPF nº 

                        2. __________________________________ 

                            CPF nº 


