Financiamento Graduação
Medicina
Novembro / 2017

Conceito
Público: Alunos de qualquer faculdade
de Medicina do Brasil, cursando a partir
do 2º período letivo (semestre/ano)

Avalista: obrigatório que seja Mãe ou
Pai ou Representante Legal com
comprovação de renda + declaração IR

Prazo: Dobro do período letivo,
renovável a cada semestre/ano, com
refinanciamento do saldo, sujeito à nova
análise de crédito

Finalização: Pagamento direto à
universidade em parcela única

Taxa: 2,29% a.m. com possibilidade de
1,99% para avalista correntista Santander

Vantagens
• Facilidade de pagamento das mensalidades no dobro do
tempo
• Composição de renda entre Pai e Mãe para melhor aprovação
do crédito
• Opção de financiamento de alguns meses, em vez do período
completo
• Parcelas não-acumulativas de um período para outro,
mediante aditamentos de contrato por período
• Possibilidade de desconto no valor total do semestre ou ano,
já que a universidade recebe em pagamento único

• Pagamento em débito automático em conta corrente
Santander

Passo-a-passo

Aluno
Simulação no site
www.santanderuniversidades
.com.br/financiamento

Neste site, imprimir
“Carta de Habilitação”

Entrega Carta de
Habilitação preenchida +
documentos do Avalista
em uma agência
Santander.

Faculdade

Universidade
preenche a Carta de
Habilitação com
dados do curso, do
aluno e conta
corrente PJ para
crédito.

Santander
Análise de Crédito +
documentação do
avalista (prazo médio de
3 dias úteis com
documentos OK)

Após aprovado, gerente
contata o aluno assinatura do contrato
junto ao avalista, ou
leva documento p/
coleta da assinatura

Liberação crédito para
faculdade

Dinâmica para aditamento Contratos
1º Contrato em 12x

Aditado para +12x

Aditado para +12x

1

contrato

30 Aditamento, liberando
recursos referente ao 40
período para faculdade

Contratação com liberação
de recursos para faculdade
e parcelamento em 12x

Os alunos que já tenham cursado
parte do curso, podem fazer parcial.

20 Aditamento, liberando
recursos referente ao 30
período para faculdade
10 Aditamento, ampliando
prazo e liberando recursos
referente ao 20 período para
faculdade

Obrigado

