
Matricule-se agora
e pague depois.

Saiba tudo sobre a campanha.



Estudantes calouros que iniciam seus estudos no 
segundo semestre de 2022 e que tenham interesse 
nas faculdades que aderiram ao programa

Veteranos não poderão participar

A campanha tem início em 16/05/2022 e é válida até 
20/07/2022,  mas o estudante deve ter seu 
financiamento aprovado até a data de 20/07/2022

A não evolução no processo de cadastro, envio de 
documentos ou qualquer outra etapa inviabiliza a 
participação do aluno na campanha

Como funciona a campanha?

MATRICULE-SE AGORA E PAGUE DEPOIS

Aqui você vai encontrar possíveis 
dúvidas sobre a campanha 
“Matricule-se agora e pague depois”. 
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Quais os benefícios da campanha “Matricule-se agora
e pague depois” do Pravaler?

Os estudantes calouros que vão iniciar seus estudos no segundo 
semestre de 2022 garantem suas vagas e o financiamento do 
Pravaler e iniciam o pagamento apenas quando começar a estudar.

Quais os cursos que fazem parte da campanha?

Todos. Ao aderir à campanha “Matricule-se agora e pague depois”,
todos os cursos das universidades participantes da ação poderão
ser escolhidos. 

Posso alterar a faculdade ou curso depois de aprovado?

Caso o estudante queira mudar o curso ou a faculdade depois de 
aprovado, ele precisará refazer a análise de crédito, validar as opções 
da nova faculdade ou curso e entender se eles participam da ação. 
Isso pode ser feito junto ao time de atendimento do Pravaler.

A alteração de curso impacta no prazo da campanha. O estudante 
ficará suscetível a perder os benefícios da ação "Matricule-se agora
e pague depois" caso a nova análise e o processo de aprovação
ultrapassem o cronograma da campanha.
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Existe alguma multa por cancelamento caso eu desista?

Não há multa. Caso não tenha realizado o pagamento da 1ª parcela, 
basta solicitar o cancelamento. Se já estiver cursando poderá seguir
o fluxo tradicional de cancelamento que está em nosso site.
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Como eu sei que a instituição de ensino em que
tenho interesse em estudar faz parte dessa ação?

As instituições e grupos de educação participantes da ação até o 
momento são: METODISTA, UNIVILLE, FACULDADE SETE LAGOAS, 
UNIITALO, UNOCHAPECO, URCAMP, UPF, IESP, CRUZEIRO DO SUL 
EDUCACIONAL, ANIMA, MULTIVIX, UNISUAM, GRUPO UNINTA, SER 
EDUCACIONAL, IESF, URI SAO LUIZ GONZAGA, FAMETRO, DOM 
HELDER, ILUMNO, CASTELO BRANCO, LAUREATE, UNIFENAS, 
LIBERTAS-FACULDADES INTEGRADAS, USJ. 
Outras instituições e grupos podem ser inseridos na lista ao 
decorrer da campanha. Caso você tenha dúvidas se a instituição 
de interesse faz parte da campanha, entre em contato com o 
atendimento do Pravaler. 
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www.pravaler.com.br

@CreditoUniversitario /Pravaler@pravaler @creditopravaler


