
Contrate agora
e pague quando 
começar a estudar!
Saiba tudo sobre a campanha.



Aqui você vai encontrar possíveis 
dúvidas sobre a campanha 
“Contrate agora e pague quando 
começar a estudar”.

Nosso objetivo é esclarecer
suas dúvidas e tornar nossa 
comunicação cada vez mais 
objetiva e fácil.

Esperamos que te ajude.



SOBRE O PRAVALER

Somos o maior programa de soluções financeiras
que facilita o acesso à Educação no Brasil.

Temos soluções para graduação, cursos de curta 
duração, entre outros. Os estudantes têm mais
tempo para pagar seus estudos e as parcelas nunca 
\se acumulam.  

Estamos desde 2001 no mercado e temos mais
de 500 instituições de ensino superior como parceiras. 

Com o Pravaler, mais de 180 mil estudantes 
realizaram o sonho de estudar. 

Aqui, crédito é ponte e não barreira. Nosso objetivo
é conectar as pessoas com quem eles querem ser
no futuro.

Sobre o Pravaler.



Posso alterar a faculdade depois de aprovado?

O estudante precisará refazer a análise de crédito, validar as opções 
da nova faculdade e se a mesma participa da ação, isso pode ser feito 
junto a nosso time de atendimento ou respondendo o e-mail. 

A alteração de curso impacta no prazo da campanha, o estudante 
ficará suscetível a perder os benefícios da ação contrate agora e 
pague quando começar a estudar caso a nova análise e processo de 
aprovação ultrapasse o cronograma da campanha.
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Quais os benefícios da campanha Contrate agora 
e pague quando começar a estudar do Pravaler?

Os estudantes calouros que vão iniciar seus estudos no início de 
2022, garantem suas vagas e o financiamento do Pravaler e iniciam o 
pagamento apenas no próximo ano. Além disso, recebem R$ 150,00 
em cashback para compras online, após o pagamento da primeira 
parcela com o Pravaler.

Como eu sei que a Instituição de ensino que tenho 
interesse em estudar faz parte dessa ação?

As instituições participantes fazem parte dos seguintes grupos 
educacionais: METODISTA, UNIVILLE, FACULDADE SETE LAGOAS, 
UNIITALO, UNOCHAPECO, URCAMP, UPF, IESP, CRUZEIRO DO SUL 
EDUCACIONAL, ANIMA, MULTIVIX, UNISUAM, GRUPO UNINTA, SER 
EDUCACIONAL, URI, FAMETRO, DOM HELDER.
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Posso alterar o curso depois de aprovado?

O estudante precisará refazer a análise de crédito, dado que as 
faculdades têm oferta de produtos e modalidades diferentes.

A alteração de curso impacta no prazo da campanha, o estudante 
ficará suscetível a perder os benefícios da ação contrate agora e 
pague quando começar a estudar. 

Qual o prazo da campanha contrate agora 
e pague quando começar a estudar?

A campanha iniciou em 08/11/2021 e é válida até 31/12/2021, sendo 
que o estudante deve ter seu financiamento aprovado até esta data. 
A não evolução no processo de cadastro, envio de documentos ou 
qualquer outra etapa inviabiliza a participação do aluno na campanha. 
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Quem pode participar da campanha?

Alunos calouros que iniciaram seus estudos no primeiro semestre de 
2022 (janeiro e fevereiro de 2022) e que tenham interesse nas 
Instituições de ensino que aderiram ao programa, sendo essas 
instituições pertencentes aos seguintes grupos educacionais: 
METODISTA, UNIVILLE, FACULDADE SETE LAGOAS, UNIITALO, 
UNOCHAPECO, URCAMP, UPF, IESP, CRUZEIRO DO SUL 
EDUCACIONAL, ANIMA, MULTIVIX, UNISUAM, GRUPO UNINTA, SER 
EDUCACIONAL, URI, FAMETRO e DOM HELDER.
 
Veteranos não poderão participar. 
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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 e não receberá o Cashback. Se já 
estiver cursando poderá seguir o fluxo tradicional de cancelamento 
que está em nosso site. Para maiores dúvidas pode acessar: 
https://www.pravaler.com.br/ajuda/
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Quais os cursos que fazem parte da campanha?

Ao aderir à campanha contrate agora e pague depois, todos os 
cursos poderão ser escolhidos desde que sejam para as 
universidades participantes, que são as universidades que fazem 
parte dos seguintes grupos educacionais: METODISTA, UNIVILLE, 
FACULDADE SETE LAGOAS, UNIITALO, UNOCHAPECO, URCAMP, UPF, 
IESP, CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL, ANIMA, MULTIVIX, UNISUAM, 
GRUPO UNINTA, SER EDUCACIONAL, URI, FAMETRO, DOM HELDER.

Como utilizar meu Cashback?

O estudante recebera o e-mail enviado pela remetente: 
admonlypay@onlypay.com.br, verifique na caixa de entrada ou lixo 
eletrônico. Atentando-se às instruções para o desbloqueio do cartão 
virtual e saldo. Após o desbloqueio do saldo ficará disponível entre 
24 e 48h na conta da Onlypay. Caso tenha alguma dificuldade para 
consultar o saldo, por favor entre em contato com o atendimento da 
Onlypay e informe o seu CPF para resgaste no e-mail: 
queroajuda@onlypay.com.br ou whatsapp: (11) 98171-0193.



Whatsapp (11) 3003-3991
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CANAIS DE ATENDIMENTO

Esperamos que esse pequeno 
guia tenha te ajudado, mas se 
tiver alguma dúvida é só entrar 
em contato com a gente!

Atendimento de 2ª a 6ª das 09 às 18:00h

Falar com atendimento pelo chat

11 3003 3991
Capitais e regiões metropolitanas: 

0800 555 5500
Demais regiões e solicitações: 

https://www.pravaler.com.br/wp-files/webchat-pravaler/widget.html
https://api.whatsapp.com/send/?phone=551130033991&text=Contato+via+site+Pravaler&app_absent=0


www.pravaler.com.br

@CreditoUniversitario /Pravaler@pravaler @creditopravaler


