
 

 

 

EDITAL Nº. 007/2019 da  

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

 

Assunto: Financiamento Estudantil CredIES La Salle 

Regulamenta: Processo de disponibilidades e contratações do Financiamento        

Estudantil CredIES La Salle 

 

 

 

 

A Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde, mantida pela SOCIEDADE PORVIR             
CIENTÍFICO, para o cumprimento de sua Missão Institucional, que é de "Promover o             
desenvolvimento integral da pessoa humana através do ensino, da pesquisa e da            
extensão, comprometida com a transformação local e regional", visa atender alunos           
com vulnerabilidade social através de seus programas filantrópicos: PASE         
(Programa de Assistência Sócio Educacional) e PROUNI (Programa Universidade         
para Todos).  
Sabendo-se que não é suficiente o número de bolsas em atendimento a legislação, o              
presente Edital institui o CredIES La Salle. 
  
O CredIES La Salle é um serviço de crédito educacional sem fins lucrativos, que              
busca transformar vidas por meio da educação. 
  
O referido programa, é considerado um FINANCIAMENTO ESTUDANTIL, com         
possibilidade do acadêmico matriculado financiar em até 50% do seu curso. O            
pagamento se dará após o término do curso. 
 
O presente edital, institui regras gerais para que o acadêmico possa participar do             
referido programa, conforme segue: 
 
 

Edital DIRADM Nº. 007/2019 de 26/08/2019  pág.: 1 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Unidade Sede: Av. Universitária, 1.000W – Bairro Bandeirantes 
Unidade II: Rua Foz do Iguaçu, 594S – Bairro Menino Deus 

Lucas do Rio Verde/MT    CEP 78.455-000  
Fone/Fax (65) 3549.7300    www.faculdadelasalle.edu.br 

 



 

 
1- O candidato precisa estar regularmente matriculado com a Faculdade La Salle de             
Lucas do Rio Verde, estado do Mato Grosso. 
  
2- A Faculdade La Salle, institui o percentual previsto orçamentariamente, de no            
máximo 20% dos alunos matriculados na graduação, atendendo premissas         
orçamentárias deliberadas por sua Mantenedora. 
  
3- O percentual previsto no item 2, não é anual, e sim de acadêmicos com contratos                
ativos de financiamento, tomando-se como base os alunos matriculados em cada           
semestre. 
  
4- Inclui-se no percentual previsto nos itens 2 e 3 os acadêmicos com contratos              
ativos no FIES. 
 
5- O referido percentual previsto nos itens 2 e 3 poderão sofrer alterações em seus               
percentuais anual.  
 
6- O acadêmico poderá requerer o financiamento em qualquer mês do           
contrato/semestre em andamento. 
 
7- Todas as questões de análise crediária do acadêmico e do (s) avalista (s), será de                
inteira responsabilidade da FundaCred Porto Alegre.  
 
8- Todas as condições contratuais, em caso de aprovação após análise pela            
FundaCred, será de inteira responsabilidade jurídica da mesma. 
 
9- Os acadêmicos que já possuem outro curso de Ensino Superior completo, podem             
fazer jus do programa. 
 
10- Também estão aptos ao programa, os acadêmicos que possuem Bolsa           
Filantropia. 
 
11- Os acadêmicos que tiveram sua proposta de análise negada pela FundaCred,            
podem em um prazo superior de 30 dias após o indeferimento, enviar nova proposta              
para análise.  
 
12- Em caso de trancamento o acadêmico terá seu Financiamento suspenso por no             
máximo um semestre.  
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13- Em caso de cancelamento ou transferência para outra Instituição de Educação            
Superior, o acadêmico terá seu Financiamento imediatamente encerrado, passando         
a arcar com o pagamento do mesmo.  
 
14- O acadêmico que gozar do Financiamento CredIES La Salle, somente poderá ter             
direito aos seguintes Bônus: Incentivo a Adimplência, Fidelidade e Transporte, sobre           
o valor devido à Faculdade La Salle. Sendo assim, para efeitos de financiamento, o              
valor é do percentual financiado sobre o valor bruto mensal do curso.  
 
15- O Financiamento deverá ser renovado semestralmente no site da CrediIES La            
Salle, bem como todos os demais processos decorrentes de sua renovação.  
 
16- Em caso de Aprovação do Financiamento por parte da FundaCred, o acadêmico             
deverá entregar duas vias do contrato no SAA (Serviço de Atendimento ao            
Acadêmico) da Faculdade La Salle, devidamente assinados, sendo uma delas com           
assinaturas reconhecidas em Cartório.  
 
17- Em caso de aprovação do Financiamento CredIES La Salle, este terá impacto             
sobre as parcelas da semestralidade a vencer, ficando sobre responsabilidade          
financeira do acadêmico as parcelas anteriores a esta data.  
 
18- Em caso de inadimplência da parte devida pelo acadêmico à Faculdade La Salle,              
este estará sujeito aos impactos da Lei 9870/1999, podendo ter a sua renovação da              
matrícula bloqueada.  
 
19- O Programa previsto neste edital não contemplam os programas de Pós            
Graduação.  
 
20- As simulações e inscrições para o CredIES La Salle deverá ser somente através 
do endereço eletrônico: 
https://www.unilasalle.edu.br/faculdade/lucas-do-rio-verde/mais/credies 
 

 
Casos omissos a este edital deverão ser resolvidos pela Direção Administrativa.  
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Publico à comunidade acadêmica o presente edital, amparado no Regimento da           
Faculdade La Salle em seu capítulo IV, Art.28, II, IV e VI. 
 
 
 
 
 
 

Lucas do Rio Verde (MT), 26 de agosto de 2019. 
 

 
 
 

Prof. Paulo Renato Foletto  
Diretor Administrativo 
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