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O QUE É O PRAVALER?

Serviço que oferece todas as formas de pagamento de acesso ao ensino superior,
através do PORTAL PRAVALER.

CRÉDITO PRIVADO

BOLSAS

PORTAL PRAVALER
www.portalpravaler.com.br

Muitos estudantes que pretendem ingressar ou continuar na universidade, esbarram na
questão financeira.
Há opções de financiamentos e bolsas, mas nem todos conseguem ser atendidos por essas
possibilidades, muitas vezes, por falta de auxílio e informação.
Pensando nisso, o Portal PRAVALER oferece um serviço inédito que ajuda o estudante a
escolher onde e como estudar, reunindo em um único lugar tudo que é preciso saber sobre
Crédito Universitário, FIES, ProUni e Bolsas de Estudos.

www.portalpravaler.com.br

CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER

• O que é?
O maior programa de crédito universitário privado, que possibilita o parcelamento das
mensalidades.
• Quem pode usar?
Tanto quem está começando o curso quanto quem já estuda em uma das faculdades parceiras,
pode financiar as mensalidades e pagar com mais facilidade. Dependendo do curso e da
faculdade escolhidos, é possível até financiar sem juros, além de financiar mensalidades
atrasadas e matrículas.
• Como funciona?
Com o crédito, o estudante financia seus estudos pagando um pouco mais que a metade da
mensalidade por mês e ainda tem mais que o dobro do tempo de seu curso para terminar de
pagar.
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CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER

• Quais são os pré-requisitos?
Apresentar um garantidor (fiador), comprovar renda*** de no mínimo 02 vezes o valor da
mensalidade e não apresentar registro no SPC / Serasa (estudante e garantidor).
*** A renda pode ser comprovada pelo garantidor + estudante ou apenas garantidor.
• Como requerer o crédito?
Para começar, basta preencher uma proposta através do site pravaler.com.br. Nesta etapa, o
estudante não precisa estar matriculado para saber se tem o crédito pré-aprovado e não há
qualquer compromisso de contratação.
• Como contratar?
Uma vez matriculado em uma faculdade parceira e pré-aprovado no crédito e na instituição de
ensino, basta entregar o contrato com cópia da documentação necessária.
• Qual a documentação necessária?
Cópias simples do CPF, RG, Comprovante de renda e residência do estudante e garantidor.

FIES

• O que é?
É um programa do MEC que financia o curso de graduação de estudantes em faculdades
privadas.
• Quem pode usar?
Estudantes matriculados em cursos presenciais de graduação com avaliação positiva no
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), oferecidos por faculdades
participantes do Programa.
• Como funciona?
O estudante paga até R$ 50,00 por trimestre enquanto estuda e, depois de formado, tem 18
meses de carência para começar a pagar em até 03 vezes o tempo do curso com juros de 3,4%
a.a.
• Quais são os pré-requisitos?
Não ter utilizado o programa anteriormente, se formado no ensino médio a partir de 2010 ter
feito a prova do ENEM, com a mensalidade ter comprometimento de renda familiar mensal
bruta por pessoa superior a 20% e ter renda familiar mensal menor que 20 salários mínimos.

FIES

•

Como requerer e contratar o FIES?

FIES

• Qual a documentação necessária para o DRI?
RG, CPF, Comprovante de residência e renda, CTPS, Certificado de conclusão do ensino médio,
Resultado da prova do ENEM, Certidão de Casamento (se casado) e Certidão de Divórcio (se
divorciado).
• Qual a documentação necessária para a contratação – Banco?
Estudante: DRI, Documento de identificação (RG, CPF, CTPS, Passaporte ou Identidade
Militar), CPF (se menor CPF do representante legal), Comprovante de residência, Certidão de
casamento, CPF e documento do identificação do cônjuge (se casado), Termo de concessão ou
de atualização do usufruto de bolsa parcial do PROUNI (se beneficiado por este programa).
 Família (todos que m oram na mesma casa do aluno): Até 15 anos apenas RG; A partir de 16
RG, CPF, Comprovante de residência, CTPS, Comprovante de renda das pessoas que trabalham.
 Fiador: Documento de identificação, CPF, Comprovante de residência, Comprovante de
renda, Certidão de casamento, CPF e documento de identificação do cônjuge (se casado).

PROUNI

• O que é?
É um programa do MEC que concede bolsas de estudos integrais e parciais (50%) em cursos de
graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de ensino superior.
• Quem pode usar?
Estudantes que não possuam diploma de ensino superior, que tenham feito o ENEM no ano
anterior e obtido pelo menos 450 pontos de média com nota maior que 0 na redação.
• Quais são os pré-requisitos?
Além da nota mínima do ENEM, apresentar renda familiar por pessoa de até 03 salários
mínimos, ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou ter cursado parte ou todo o
ensino médio em escola privada com bolsa integral.
• Como se inscrever?
Através da página do ProUni siteprouni.mec.gov.br , informando seu número de inscrição e sua
senha do ENEM do ano anterior.

PROUNI

• Como funciona?
Encerrado o prazo de inscrição, o sistema PROUNI classifica os estudantes de acordo com suas
opções e as notas do ENEM do ano anterior e divulga os resultados em 02 chamadas.
• Como efetivar o benefício?
Uma vez selecionado, o estudante deve comparecer à instituição de ensino com a
documentação necessária.
• Qual a documentação necessária?
Estudante e familiares que moram na mesma casa: Cópia e original dos Documentos de
identificação, Comprovante de endereço, Comprovante de renda, Comprovante de separação,
divórcio ou óbito dos pais, Comprovante de pagamento de pensão alimentícia, Comprovantes
de ensino médio.

CONTEÚDO PORTAL

Além das informações financeiras apresentadas, o portal oferece também opções de bolsas
de estudos específicas em cada instituição, dicas sobre cursos, carreiras e a classificação das
instituições de ensino na avaliação do MEC (IGC – Índice geral de cursos e CI – Conceito
Institucional) para ajudá-lo a tomar a melhor decisão.
Ranking FOLHA “Melhores faculdades privadas do país.”
1º PUC-SP
2º MACKENZIE
3º PUC-RJ
4º PUC-RS
5º PUC-MG
6º UNISINOS
7º PUC-PR
8º UNISANTOS
9º UNINOVE
10º UNIMEP

ACESSO AO PORTAL

Agora que você já sabe onde encontrar o que precisa para viabilizar seus estudos na
faculdade dos seus sonhos, não perca mais tempo e acesse.

www.portalpravaler.com.br

