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A ESTÁCIO ESPERA VOCÊ COM UM
ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE E UMA
PROPOSTA IMPERDÍVEL:
PAR - NOVO PARCELAMENTO ESTÁCIO.

INSCREVA-SE JÁ WWW.ESTACIO.BR
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• Parcele até 70% das mensalidades [1]

• Sem juros, sem fiador e sem precisar ter conta em banco
• É simples e direto com a Estácio

PRÓPRIOS ESPECIAL FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

INSTITUIÇÕES FACILITAMOACESSO
DOSALUNOSAOCRÉDITO
Iniciativas mantidas pelas universidades tornam mais ágil o processo de financiamento e podem
incluir vantagens como parcelamentos progressivos, sistema de bolsas restituíveis, entre outras

Diversas instituições de
ensinotambémoferecem
aos estudantes progra-

mas próprios de financiamento
para a graduação. É o caso, por
exemplo, da Anhanguera, onde
o aluno pode solicitar o Parcela-
mento Estudantil Privado (PEP).
“O programa não tem juros e,
atualmente, é possível realizar o
pagamento de até 70% do curso
após a formatura. Além disso,
nos vestibulares tradicionais,
oferecemos bolsas de estudo de
100% e 50%, para o primeiro e
segundo colocados, respectiva-
mente”, destaca o superinten-
dente regional da instituição,
SamirMartinsMaluf.
O vice-reitor de Planejamen-

to, Administração e Finanças
da Universidade Paulista (Unip),
Fábio Romeu de Carvalho, ex-
plica que a instituição –uma
das maiores do país em número
de alunos– mantém parcerias
amplas com empresas, além de
iniciativas próprias, para ofere-
cer diferentes possibilidades de
financiamento para os alunos.
“Entre essas parcerias estão o
Pravaler, o Quero Bolsa –que
garante desconto em mensa-
lidades– e a Organização das
Voluntárias de Goiás. Há ainda
acordos de cooperação técnica
com empresas que beneficiam
seus funcionários e dependen-
tes, permitindo que estudem na

Unip comvaloresmais baixos de
mensalidade, além de outras fa-
cilidades”, conta Carvalho.
A Estácio também está ofere-

cendo, a partir deste semestre,
um programa de parcelamento
progressivo,oPAR,noqualoalu-
no pagará30%dasmensalidades
nos dois primeiros semestres,
40% no terceiro, 50% no quarto
e 60% no quinto, sexto, sétimo e
oitavo períodos. Após o tempo
de duração do curso previsto na
estrutura curricular mínima, o
saldo devedor será acumulado e
aplicadocorreçãomonetária ba-
seadanoIPCAvigente.Oresulta-
dofinalserádivididopelosmeses
subsequentes, até o fechamento,
que ocorrerá no dobro do tem-
po. Os alunos que ingressarem
no primeiro período por meio
de vestibular ounotadoEnem já
poderãoaderiraoparcelamento,
semnecessidade de umfiador.
Além de programas como o

Fies e o Pravaler, a Universidade
Metodista de São Paulo conta
também com outro incentivo: o
Amigo indica Amigo. A cada in-
dicação,oalunorecebedesconto
de10%namensalidade,podendo
chegaraté40%.Oprogramaévá-
lido para o primeiro semestre de
indicaçãoeoestudante indicado
deve ser aprovado no vestibular,
recebendo redução de 10% nas
três mensalidades posteriores à
damatrícula.

Sistema de bolsas restituíveis
A Fundação Escola de Co-

mércio Álvares Penteado (Fe-
cap) conta com o Programa de
Bolsas Restituíveis, que oferece
pagamento parcial progressivo
das mensalidades e valores não
pagos corrigidos apenas pela
inflação e restituídos somente
após a conclusão do curso. “O
programa é destinado a alunos
inseridos em famílias com renda
bruta baixa e que tenham po-
tencial acadêmico medido pelo
vestibular ou pelo Enem”, diz o

pró-reitor de Graduação da Fe-
cap, Ronaldo Fróes de Carvalho.
O Instituto Mauá de Tecnolo-

gia tambémcontacomumsiste-
madebolsa restituível. O crédito
é concedido diretamente pelo
Fundo Mauá de Bolsas (FMB),
para valores de até 50% damen-
salidade (concessões acima des-
saporcentagempodemserapro-
vadas pela superintendência da
instituição). O aluno deve iniciar
a devolução do crédito em até
um ano após formado, a ser efe-

tuada em número de parcelas
e em porcentagem da mensali-
dade iguais aos do crédito con-
cedido. O valor da restituição é
calculado sobre a mensalidade
vigente na data da restituição.
O pró-reitor da Mauá, Marcello
Nitz, conta que "em 2017, pela
primeira vez, estamos oferecen-
do 28 bolsas integrais para os
primeiros colocados no vestibu-
lar de Engenharia; uma para o
primeiro colocado em Design; e
uma emAdministração”.

O PEP incentiva o
ingresso dos estudantes
no ensino superior,
democratiza a
educação de qualidade
e mitiga a evasão de
alunos, uma vez que a
forma de pagamento
das mensalidades
é muito viável”

Samir Martins Maluf,
superintendente regional
da Anhanguera

Crédito ajuda a aumentar o acesso dos jovens ao ensino de qualidade, além de diminuir a evasão


