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CARTILHA DE FINANCIAMENTO E BENEFÍCIOS 2017.1  

EXCLUSIVO DE USO INTERNO 

 

 É um programa de Crédito Educativo exclusivo para os alunos do Grupo Ser 
Educacional, com política de Crédito Educacional parcial que variam de 50% 
a 70%, não amparando a 1ª parcela da semestralidade (Matrícula).  

O aluno deverá se inscrever através de formulário no site da Educred 
www.educred.com.br imprimir e levar para a IES com toda a documentação necessária. A Educred realizará uma análise 
socioeconômicas do candidato, através dos documentos entregues. Será selecionado o candidato que tiver o menor 
“Fator de Carência”.  
 
   Inscrições gratuitas;  

 
   Sem Juros;  
 Correção Monetária (IPCA); 
 
   A taxa administrativa é de 5% do valor do contrato;  
 
   O início da cobrança será 30 dias após a conclusão do curso;  

 

Quais as condições de ser um aluno eleito?  
 

 Está matriculado para o semestre letivo 2017.1; 
 

 Aluno deve possuir o CPF regular junto à Receita Federal; 
 

 Possuir um e-mail (válido e que esteja em uso); 
 

 O e-mail será o principal meio de comunicação entre a Educred e o aluno; 

(*) A inscrição que é inteiramente gratuita poderá ser feita dentro de qualquer mês do período letivo que estiver em 

vigor, por isso o Estudante deverá estar regularmente matriculado no período letivo que estiver se inscrevendo na 

Educred. O Estudante que fizer a sua inscrição entre os meses de janeiro a junho deverá estar matriculado no primeiro 

semestre letivo do ano, e aquele que fizer a inscrição entre os meses de julho a dezembro, deverá estar matriculado 

no segundo semestre letivo do ano.  

Para alunos veteranos será ofertado o Crédito Educativo padrão.   

Obs: Sendo da vontade do aluno veterano o mesmo poderá ter um, dois ou três fiadores/Avalista, onde a renda dos 

três somados deverá atingir o equivalente ao dobro da mensalidade do curso do aluno.  

Obs2: Para os alunos veteranos o crédito é de até 50% com a taxa de juros de 0,75%a.m., podendo ter até 03 fiadores.   

 

 Produtos Vigentes – Alunos Calouros  

Alunos Calouros 
Produto A – Juros 

Zero 
Percentual de Crédito 
Educativo  

De 50% até 70% 

Taxa de Juros a.m. 0,00%  

Financiamento Mat. Não 

Quantidade de Vagas 8.000 

Fiadores Não 

O percentual do aluno na Educred 

será de acordo com demanda da 

unidade, curso e turno.   
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 Alunos Fies que perderam o financiamento por rendimento acadêmico. 

 

Alunos Ex-Fies 
Produto B – Juros 

Zero 
Percentual de Crédito 
Educativo  

Até 90% 

Taxa de Juros a.m. 0,00%  

Financiamento Mat. Não 

Quantidade de Vagas 2.000 

Fiadores Não 
 

**O valor do crédito concedido será atualizado monetariamente pelo IPCA** 
 
 
Mais Informações www.educred.com.br ou contato@educred.com.br  

 

 

O credito PRAVALER é um financiamento privado que permite você pagar seus 
estudos, ao longo do tempo, de uma maneira mais leve.  
 
Como funciona?  

O crédito PRAVALER funciona da seguinte forma - você parcela o pagamento de cada mensalidade em duas vezes. Com 
isso você paga menos por mês durante o curso e tem pelo menos o dobro do tempo para pagar.  
 
Exemplo:  

O primeiro semestre (seis meses) você paga no 1° ano (doze meses), o 2° semestre no 2° ano (após o primeiro 
parcelamento), e assim sucessivamente, sem acumular parcelas.  
 

 1° Semestre sem juros para o aluno; 
 

 2° Semestre o aluno paga 65% do valor da mensalidade; 
 

 Inscrições Gratuitas; 
 

 Financiamento de 100%; 
 

 É necessário fiador; 
 

 Retroativo por dois meses; 
 

 O financiamento abrange a matricula e rematrícula; 

 
 
 
Quais as condições de ser um aluno eleito? 
 

 Indicar um Fiador/Avalista na proposta; 

 Fiador e aluno não podem ter pendências cadastrais junto ao SPC e SERASA; 

 Aluno e Fiador devem possuir o CPF regular junto à Receita Federal; 

 Comprovar renda mínima: a renda do Fiador/Avalista deve ser no mínimo 2,5 vezes o valor da mensalidade 

escolhida. Ou seja, o aluno que escolher um curso de R$ 400,00 deverá comprovar uma renda de pelo menos 

R$ 1.000,00; 

O percentual do aluno na Educred 

será o mesmo do Fies, com 

exceção dos alunos 100% que 

terão o Crédito Estudantil de 90%.  
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 O aluno menor de 18 anos deverá ter o pai, mãe ou representante legal como responsável financeiro; 

 Possuir um e-mail regular e de uso frequente; 

 

Para mais informações e simulações: www.pravaler.com.br ou 08007748777  

 

 

 

 

O crédito universitário Bradesco é uma linha de credito muito especial, criada para apoiar você em 
um momento importante da sua vida, em que cada avanço é uma conquista. Com ele, você pode 

financiar seu curso e contar com a tranquilidade que precisa para transformar sua formação em um caminho de 
descoberta e oportunidades. Você conta com a comodidade de ter as parcelas debitadas em sua Conta Universitária.  

 
Como funciona?  

A ideia é simples, prática e, por isso, especial: você quita o semestre em 12 vezes e ainda aproveita as taxas diferenciadas.  

 

 12 Vezes para pagar o valor total do semestre; 

 Vencimento da primeira parcela em 30 dias após a contratação; 

 Juros de 11,88% a. a. / 0,99% a.m.; 

 Débito Automático, direto na conta universitária; 

 Sem parcelas acumulativas. Você só começa a pagar o próximo semestre depois de pagar o anterior; 

 

Quais as condições de ser um aluno eleito? 
 

 Indicar um Fiador/Avalista na proposta; 

 Fiador e aluno não podem ter pendências cadastrais junto ao SPC e SERASA; 

 Aluno e Fiador devem possuir o CPF regular junto à Receita Federal; 

 O aluno menor de 18 anos deverá ter o pai, mãe ou representante legal como responsável financeiro; 

 

Unidades Participantes: 

 Uninassau; 
 Nabuco Olinda; 
 Nassau Salvador; 
 Nassau Lauro de Freitas; 
 Nassau Vitória da Conquista; 

 Nassau Natal; 
 Nassau Belém; 
 Fit; 
 Unama; 

 

O Super Bolsa é um Programa Educacional que visa inserir no Ensino Superior, em 

instituições privadas, aqueles estudantes ou profissionais menos favorecidos 

financeiramente, por meio de “bolsas” de estudo.  

 
Essas “bolsas”, dependendo da Instituição de Ensino Superior, sejam elas, Universidades, Centros Universitários ou 
Faculdades, que, por meio do nosso Programa, ofertam descontos de até 70% para cursos de graduação.  
 
Como funciona?  
 

http://www.pravaler.com.br/
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   Primeiro passo: Escolha seu curso e faça sua inscrição em nosso site.  

   Segundo passo: Caso a bolsa seja aprovada efetue o pagamento do boleto bancário. 

   Terceiro passo: Acesse o site da instituição e realize a inscrição para realização do processo seletivo (Vestibular).  

   Quarto passo: Confirmada a aprovação no processo seletivo você deve comparecer à instituição portando os 

seguintes documentos:  

 
Dados da inscrição no Super Bolsa: 
 
 
 Comprovante de pagamento do boleto bancário; 

 
 Documento de apresentação (que foi encaminhado ao seu e-mail). 

 
 
Vagas Limitas!  
 
 
Para mais informações confira nosso regulamento no nosso site www.superbolsa.com.br ou 
contato@superbolsa.com.br 

 

O Educa Mais Brasil e o Mais Bolsa são os maiores programas de inclusão 

educacional do país e estão há mais de uma década no mercado 

permitindo que estudantes impossibilitados de pagar uma mensalidade integral tenham acesso a instituições de ensino 

particulares através de bolsas de estudo parciais. 

Essas “bolsas”, dependendo da Instituição de Ensino Superior, sejam elas, Universidades, Centros Universitários ou 
Faculdades, que, por meio do nosso Programa, ofertam descontos de até 50% para cursos de graduação.  
 
Como funciona?  
 

 Faça sua inscrição no site www.educamaisbrasil.com.br 

 Pague no correspondente bancário o boleto (correspondente à uma mensalidade); 

 Matricule-se no Atendimento da Unidade;  

 

Vagas Limitadas! 

 

 
 

 Sem taxa de 

Renovação 

 Com taxa de 

Renovação 

http://www.educamaisbrasil.com.br/

