
FAQ – CRÉDITO UNIVERSITÁRIO PRAVALER JUROS ZERO 

 
1) O que é o Crédito PRAVALER? 
Resposta: É um financiamento exclusivo para alunos do Ensino Superior, oferecido em parceria 
com a Estácio, que possibilita o pagamento das mensalidades de forma parcelada. Após 
aquisição, o PRAVALER quita o valor contratado do semestre para a Instituição de Ensino e o 
aluno realiza o pagamento das parcelas diretamente ao PRAVALER. 
 
2) Quem poderá contratar o PRAVALER? 
Resposta: Alunos dos cursos de Graduação – exceto Medicina, da modalidade presencial do 
grupo Estácio em todo o Brasil. 
 
3) Qual a vantagem de fazer o PRAVALER? 
R: O aluno tem o dobro do tempo do curso para pagar, SEM JUROS e sem acumular parcelas. 
Tranquilidade para se dedicar somente aos estudos. Não precisa trancar ou desistir do seu 
curso. Não precisa entrar no cheque especial ou pedir empréstimo. Pode começar um curso de 
Pós-Graduação agora mesmo. 
 
4) Como funciona o PRAVALER? 
Resposta: Você financia 100% das mensalidades a vencer do semestre vigente e parcela cada 
mensalidade em, pelo menos, duas vezes. Paga menos por mês durante todo o período que 
utilizar o PRAVALER. Se precisar, você pode parcelar até 2 (duas) mensalidades atrasadas e 
recontratar o PRAVALER a cada semestre. Após, a cada novo semestre você poderá recontratar 
o valor integral das mensalidades. 
 
5) Como faço para contratar o PRAVALER? 
Resposta: Basta preencher o cadastroaqui. Após, você passará pela avaliação de crédito do 
PRAVALER e se pré-aprovado será hora da faculdade confirmar seus dados. Estando tudo 
certo, você terá que enviar os documentos junto com o contrato assinado por você e seu 
garantidor. Feito isso, é só aguardar o e-mail do PRAVALER confirmando o financiamento. 
 
6) Quem não terá direito ao PRAVALER? 
R: Alunos do curso de Medicina e da modalidade a distância. 
 
7) Quais são os pré-requisitos para contratar o PRAVALER? 
Resposta: 
• Possuir um garantidor com renda a partir de um salário mínimo. Pode ser pai, mãe, amigo ou 
alguém próximo. Atenção: o seu garantidor não pode ter um contrato vigente com o 
PRAVALER ou ser garantidor de outro aluno do PRAVALER. 
• Comprovar renda mínima de 2 (duas) vezes o valor da mensalidade. A renda mínima pode 
ser composta pela renda do garantidor mais a sua renda, ou somente pela renda do 
garantidor, no caso de você não estar trabalhando ou não possuir renda própria. 
• Não ter restrições de crédito no SPC, SERASA e estar com o CPF regular, você e seu 
garantidor. 
Ressalva: Os pré-requisitos permitem que seu cadastro seja avaliado, mas não garantem a pré-
aprovação de crédito. 
 
8)Caso eu tenha mensalidades atrasadas, eu posso contratar o PRAVALER? 
Resposta: Você poderá contratar o PRAVALER com até 2 (duas) mensalidades em atraso, que 
serão acrescidas ao valor da contratação.  
 

https://www.creditouniversitario.com.br/graduacao-estacio


9) Como faço para simular a contratação do PRAVALER? 
Resposta: Basta clicar aqui e realizar a simulação na página do PRAVALER. 
 
10) Vou precisar pagar alguma mensalidade para a Estácio durante o período contratado? 
R: Somente a matrícula da primeira contratação, as demais mensalidades você pagará direto 
ao PRAVALER. 
 
11) Como faço para contratar o PRAVALER? 
Resposta: Acesse o site aqui e contrate agora mesmo o Crédito PRAVALER. 
 
12) Eu faço dois cursos de Graduação na Estácio. Posso ter mais de um contrato do 
PRAVALER? 
R: Caso você e o seu garantidor tenham renda suficiente, poderá contratar. 
 
13) Preciso assinar algum contrato na adesão do PRAVALER? 
R: Sim, você assinará o contrato com o PRAVALER a cada semestre contratado.  
 
14) Na Renovação de Matrícula precisarei renovar o contrato do PRAVALER? 
R: Sim, a recontratação é semestral, e você poderá optar por renovar a contratação ou não. 
 
15) Como faço para rescindir o contrato do PRAVALER? 
Resposta: Você deverá entrar em contato com a Central de Atendimento e solicitar o 
cancelamento sem nenhum tipo de multa. Você arcará somente com as parcelas referentes ao 
período que cursou. 
 
16) Tenho bolsa de estudo, posso contratar o PRAVALER? 
Resposta: Nesse caso, você precisará optar entre a bolsa de estudo ou a contratação do 
PRAVALER. Porém, caso você tenha bolsa convênio, a contratação poderá ser cumulativa. 
 
17) Em quantas parcelas vou pagar se optar pela a contratação do PRAVALER? 
R: Cada mensalidade é dividida em duas parcelas. Portanto, para um curso de 2(dois) anos, 
você pagará em 4 (quatro) anos. 
 
18) Fiz a inscrição na Graduação, mas ainda não tenho número de matrícula. Posso contratar 
o PRAVALER? 
Resposta: Não. Para aderir ao Crédito PRAVALER você obrigatoriamente tem que estar 
regularmente matriculado nas disciplinas do período vigente. 
 
19) Qual será o valor da minha mensalidade contratando o PRAVALER? 
Resposta: Acesse o site aqui e faça a simulação. 
 
20) Como funciona a renovação do PRAVALER? 
Resposta: Para renovar, você precisa estar com as parcelas do PRAVALER em dia. Após isso, 
passará por nova avaliação do PRAVALER. O contrato será gerado e você precisará fazer a 
entrega juntamente com a documentação dentro do prazo estabelecido. 
 
26) Tenho outras dúvidas que não estão descritas aqui sobre o PRAVALER. A quem devo 
procurar? 
Resposta: Em caso de outras dúvidas, ligue para 4020-9745 (somente para capitais e regiões 
metropolitanas)ou 0800-880-2159 (demais regiões). 
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