


Pioneira no segmento de crédito educacional 
no Brasil, a Fundacred é uma fundação sem 
fins lucrativos que, em quase cinco décadas 
de atuação, já beneficiou mais de 80 mil 
estudantes em todo o país.

O CredIES UNILASALLE é o crédito educacional da 
Fundacred em parceria com a Universidade La Salle. 
Com ele, o estudante paga 50% da mensalidade 
durante o curso e 50% somente após a data prevista 
para sua conclusão. No CredIES UNILASALLE 
não há cobrança de juros remuneratórios e a taxa 
administrativa é a menor do país.

A seleção, concessão e manutenção do crédito obedecerão, fundamentalmente, aos seguintes critérios: 

I. Estar matriculado(a) em, no mínimo, 16 (dezesseis) créditos na Universidade La Salle;

II. Estar em situação financeira regular junto à Universidade La Salle; se inadimplente, regularizar os débitos;

III. Não ser beneficiário(a) de Bolsa Assistencial, do Programa Universidade para Todos – PROUNI, do Fundo de Financiamento 
Estudantil – FIES, ou qualquer outro programa de financiamento;

IV. Não ser beneficiário(a) dos seguintes descontos:
a) Por idade, que é concedido aos alunos que possuem 50 anos ou mais; 
b) Ingresso diplomados, que é fornecido aos alunos que já possuem uma graduação e ingressam na Universidade La Salle; 
c) De empregados, estabelecido por Convenção Coletiva de Trabalho, que incidem nas mensalidades da Universidade La Salle. 

V. Os demais descontos, bônus e outros benefícios concedidos pela Universidade La Salle serão aplicados somente sobre a fração 
das parcelas paga, pelo/a estudante, diretamente à Universidade La Salle; 

VI. A manutenção do crédito educacional será para o mesmo curso objeto do primeiro contrato com a Fundacred e a Universidade 
La Salle, e deverá ser formalizada com a assinatura de contrato de crédito. Se ressalva a possibilidade de solicitação de reopção de 
curso, somente após 18 (dezoito) meses da primeira pactuação, mediante solicitação expressa, que poderá, ou não, ser autorizada 
pela Universidade La Salle;

VII. Caso não tenha interesse na manutenção do crédito, o/a estudante deverá informar, expressamente, a Universidade La Salle, 
por meio de requerimento;

VIII. Ter aproveitamento acadêmico em, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas cursadas. Excepcional e 
justificadamente, em até 2 (duas) oportunidades, durante o período de utilização do crédito educacional, a Universidade La Salle, 
poderá autorizar a manutenção do benefício para os/as estudantes que possuírem o aproveitamento acadêmico inferior ao ora 
mencionado. Tal autorização será concedida por escrito, pela Unilasalle, mediante assinatura de termo de ciência pelo/a estudante 
e a instituição; 

IX. O/a beneficiário/a poderá efetuar o trancamento de matrícula por somente 1 (um) semestre letivo, no período de utilização do 
crédito, sem que ocorra a antecipação da exigibilidade da contraprestação, prevista no caput deste artigo;

X. Observar os prazos estabelecidos para contratação, devendo a primeira contratação ser finalizada no 1º semestre de cada ano 
letivo até 30/03 e no 2º semestre até 31/08.

Parágrafo único. O crédito educacional será 
concedido de acordo com a disponibilidade 
financeira da Universidade La Salle e as vagas 
serão preenchidas observando-se a ordem 
de inscrição dos candidatos.



• Atendimento personalizado;
• Solicitação 100% on-line;
• Menor taxa administrativa do segmento 
   (0.35% a/m para graduação e 0.5% a/m para pós-graduação);
• Sem juros remuneratórios;
• Metade da mensalidade coberta pelo crédito;
• Contrato semestral (utiliza o crédito apenas nos semestres que precisar);
• Até o dobro do tempo para pagar.
• Acesso à educação superior de qualidade para todos.

Sim. Todos os cursos de graduação e pós-graduação 
na modalidade presencial. 

Não. A contratação de cada semestre deverá ser providenciada pelo 
estudante, mediante a apresentação do histórico escolar, com as 
respectivas aprovações nas disciplinas matriculadas e observando o 
período estabelecido pela Universidade La Salle. 

O estudante que trancar a matrícula na Universidade La Salle, por um 
período letivo, poderá manter o crédito educacional. Ocorrendo o 
trancamento por mais de um período letivo, a restituição dos valores 
utilizados será antecipada.



1. Estar matriculado/a em no mínimo 16 créditos em um dos cursos da Universidade La Salle; 

2. Efetuar o pagamento da matrícula para a Universidade La Salle; 

3. Realizar a inscrição via Portal do Estudante (credies.org); 

4. Indicar um/a fiador/a; 

5. Reunir os documentos necessários para comprovar a situação, do/a estudante 
 e do/a fiador/a, descrita na ficha de solicitação; 

6. Após a aprovação, imprimir o contrato disponível no Portal do Estudante e colher as assinaturas.

1. O/a estudante faz o seu cadastro em credies.org;

2. Já cadastrado/a, o/a estudante receberá um e-mail confirmando a ativação de seu usuário;

3.  Ativado o usuário, o/a estudante deverá fazer login e preencher a solicitação de crédito;

4. Se pré-aprovado/a pela Fundacred, o/a estudante receberá um e-mail informando os documentos 
necessários, o local e contato para entrega de contrato; 

5. Após aprovação final, a Universidade La salle encaminhará, à Fundacred, os valores para contratação; 

6. A Fundacred entrará em contato com o/a estudante, informando os procedimentos para assinatura 
do contrato. 

OBS.: o contrato deverá conter as assinaturas do/a estudante e do/a responsável (se  menor de idade), 
do/a fiador/a e de seu cônjuge.

• Pessoa idônea durante toda a vigência do contrato;
• Idade superior a 18 anos;
• Ser brasileiro/a ou naturalizado/a, com residência e domicílio no Brasil; 
• Não ter restrições financeiras; 
• Não ser beneficiário/a deste, ou de qualquer outro sistema 
   de crédito educacional/financiamento estudantil; 
• Não ser cônjuge do/a candidato/a; 
• Se fiador/a de outro/a beneficiário/a, comprovar renda 
   que contemple o mínimo exigido por afiançado.



• Carteira de Identidade (RG); 
• Cadastro de Pessoa Física (CPF);
• Comprovante de residência atualizado; 
• Certidão de Casamento e, se for o caso, Averbação de Divórcio ou Separação Judicial ou, Declaração  
  de União Estável. Sendo viúvo/a, apresentar Certidão de Óbito do cônjuge falecido e, se casado/a, 
  apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cônjuge;
• Comprovante de renda do/a candidato/a ou do/a responsável (declaração do Imposto de Renda e 
   contracheque ou declaração do contador com CRC-DECORE); 
• Comprovante de matrícula do período que será custeado, fornecido pelo órgão competente da 
   Universidade La Salle.

• Carteira de Identidade (RG); 
• Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
• Comprovante de residência atualizado (últimos 3 meses); 
• Certidão de Casamento e, se for o caso, Averbação de Divórcio ou Separação Judicial ou, Declaração  
   de União Estável. Sendo viúvo/a, apresentar Certidão de Óbito do cônjuge falecido e, se casado/a, 
   apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cônjuge;
• Outros estados civis: preencher declaração que será enviada posteriormente para o seu 
   endereço de e-mail;
• Comprovante de renda superior a uma vez e meia o valor da mensalidade do/a candidato/a, obedecendo 
   o mínimo de dois salários mínimos - (declaração do Imposto de Renda e contracheque ou declaração 
   do contador com CRC-DECORE).

Não há carência. Os pagamentos das parcelas 
do crédito educacional serão sucessivos aos 
pagamentos das mensalidades acadêmicas, 
ou seja, encerrado o período de utilização do 
CredIES, é iniciada a restituição dos valores.

As parcelas serão atualizadas segundo 
os percentuais de reajuste aplicados, pela 
Universidade La Salle, para correção das 
mensalidades do curso do/a estudante, até o 
mês de restituição de cada parcela. Ocorrendo a 
extinção do curso, os valores serão atualizados 
pelos índices positivos do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor – INPC –, ou outro índice 
que venha a substituí-lo, acrescido do percentual 
apurado referente à taxa administrativa.



• Solicitação expressa do/a beneficiário/a; 

• Trancamento de matrícula por mais de um período letivo; 

• Cancelamento de matrícula;

• Desistência do curso; 

• Conclusão antecipada do curso; 

• Não apresentação do histórico escolar;

• Inadimplência da parte não financiada; 

• Transferência de instituição de ensino;

• Inobservância das condições estabelecidas no Regulamento e no Contrato;

• Óbito do/a estudante – Casos analisados individualmente; 

• Óbito do/a fiador/a – Será motivo de cancelamento do crédito educacional 
   somente na hipótese de não apresentação de novo/a fiador/a, que cumpra 
   as exigências, no prazo máximo de 30 dias.

O período de restituição terá início imediatamente 
após a rescisão/resilição do contrato. 

Para mais informações, contate o Setor de Contratos da Fundacred.
Telefone: (51) 3016.6577
E-mail: contratos@fundacred.org.br



Dados utilizados para o cálculo (matrícula só está inclusa, 
a partir do segundo contrato, sendo a cobertura em 6 parcelas)

* Sobre o valor da parcela, serão acrescidos os percentuais utilizados 
pela Universidade La Salle para o reajuste das mensalidades.

* Taxa administrativa: 0,35% ao mês (graduação), computada, cumulativamente 
e de forma linear, entre a data de assinatura do contrato e a restituição de cada parcela.



fundacred.org.br


