


CONTRATAÇÃO

1. Simulação

2. Cadastro online

3. Análise de crédito

4. Envio de documentos



PASSO A PASSO DA 

CONTRATAÇÃO



CADASTRO 

ONLINE

Preencher o 

cadastro online no 

site do PRAVALER

PASSO A PASSO DA CONTRATAÇÃO



Acesse:
www.creditouniversitario.com.br

CADASTRO ONLINE

1º Passo:

Clicar no ícone 

“Cadastre-se”

2º Passo:

Informar dados

do aluno,

do garantidor 

e do curso

3º Passo:

O cadastro do 

aluno vai para 

análise de crédito 

do PRAVALER

O 

preenchimento 

do cadastro é 

SEM 

COMPROMISSO



ANÁLISE DE CRÉDITO

PRÉ-REQUISITOS 

Avaliados  pelo sistema antes da análise de crédito:

1. TER UM GARANTIDOR COM RENDA DE, PELO MENOS, UM SALÁRIO MÍNIMO 

Pode ser pais, mãe, amigo ou alguém próximo. Atenção: o garantidor não 

pode ter contrato vigente com o PRAVALER ou ser garantidor de outro aluno.

2. COMPROVAR RENDE MÍNIMA DE 2,2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE

Pode ser composta por: renda do garantidor + renda do aluno ou somente 

renda do garantidor, caso do aluno não trabalhe ou não possua renda.

3. NÃO TER RESTRIÇÕES DE CRÉDITO

Não ter restrições de crédito no SPC, SERASA e ter o CPF regular na Receita 

Federal(aluno e garantidor).

Atender aos 

pré-requisitos 

NÃO garante 

aprovação na 

análise de 

crédito, 



Assinar contrato e 

entregar 

documentos

ANÁLISE DE 

CRÉDITO

DOCUMENTOS

CADASTRO 

ONLINE

PASSO A PASSO DA CONTRATAÇÃO



ASSINATURA DE CONTRATO

Contrato para impressão:
Aluno imprime, assina e entrega na IES junto com os 

demais documentos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Documentos necessários são:
(Aluno e Garantidor)

1. CPF
2. RG
3. Comprovante de renda
4. Comprovante de residência

Além do contrato assinado!

Todas as informações sobre os documentos necessários estão em 
creditouniversitario.com.br/documentos



ANÁLISE DE CRÉDITO

É importante você saber:

Se o garantidor for casado, o cônjuge deve assinar o contrato como testemunha e o 

aluno deve enviar os documentos do cônjuge com os do garantidor para o PRAVALER.

Se o aluno for menor de 18 anos, o contrato deve ser assinado por um dos responsáveis, 

além do aluno e do garantidor.

O aluno pode entregar o contrato impresso e a documentação na IES ou enviar 

diretamente para a caixa postal do PRAVALER.

O aluno só segue no fluxo após enviar os documentos e o contrato assinado.

Caso haja alguma pendência na documentação, o aluno é informado por e-mail.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O PRAVALER mantém o aluno informado sobre seu status nas etapas da 

contratação por e-mail.

Quando a contratação é confirmada (documentação está toda ok), o 

crédito é cedido para a instituição e o boleto para pagamento fica 

disponível no Portal do Aluno. 

O PRAVALER não envia boletos por correio ou por e-mail.

Para que o aluno garanta recontratações futuras, é fundamental que ele 

pague as parcelas do PRAVALER em dia.



PRAVALER PÓS GRADUAÇÃO

PRAVALER 

CONTROLE



QUEM SOMOS
CENÁRIO

RESUMO

1. PRAVALER Controle

2. Simulação

3. Comparação com o FIES



CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

1º contratação: O aluno paga as 6 primeiras mensalidades em 12 boletos de 

aproximadamente 57% do valor da mensalidade.

Ex: Financia 6 mensalidade de R$ 1.000,00 vai pagar em 12 boletos do PRAVALER de 

R$ 570,00.

Na 2ª/3ª contratações: O aluno paga as 6 primeiras mensalidades em 12 boletos de 

aproximadamente 65% do valor da mensalidade.

Ex: Financia 6 mensalidade de R$ 1.000,00 vai pagar em 12 boletos do PRAVALER de 

R$ R$ 650,00.

Na 4ª contratação: O aluno paga as 6 primeiras mensalidades em 13 boletos de 

aproximadamente 65% do valor da mensalidade.

Ex: Financia 6 mensalidade de R$ 1.000,00 vai pagar em 13 boletos do PRAVALER de 

R$ R$ 650,00.

65%

57%



SIMULAÇÃO

R$1.000
IMPOSTOS E

REAJUSTES ANUAIS
+

SEM PRAVALER COM PRAVALER

MENSALIDADE

R$1.000 R$570 R$650

Parcelas 
do 1º 

semestre

Demais 
Parcelas

Simulação para um curso de 4 anos

R$570 R$650

1x

2x 2x



Ajustar o slide e dar 
destaque para a 

simulação

-Há incidência de IOF sobre o valor das parcelas
(O que é o IOF? É o imposto sobre Operações Financeiras 

cobrado pelo governo. O mesmo cobrado no cartão de crédito, 
por exemplo)

-Há reajuste de IPCA após 1 ano da assinatura do contrato.
(O que é o IPCA? É a correção da inflação e significa Índice de 

Preço ao Consumidor Amplo. É o mesmo reajuste praticado em 
contratos de aluguel de imóveis)

O QUE SÃO 

ESTAS 

COBRANÇAS 

A MAIS?

É o Imposto sobre 

Operações Financeiras 

cobrado pelo governo.

Está presente em todas 

as parcelas do 

financiamento.

Significa Índice de 

Preço ao Consumidor 

Amplo. É a correção da 

inflação.

O reajuste acontecerá 

após 12 meses da 
assinatura do contrato.

IOF IPCA TAC
Tarifa de abertura 

de crédito no 

valor de R$ 50,00. 

Pagamento feito 

pelo aluno 

metade no 

primeiro boleto, e 

a outra metade 

no segundo 
boleto.
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