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RESOLUÇÃO DE REITORIA N.º 241, DE JUNHO DE 2016 
 

Altera a regulamentação do Programa de Crédito 
PRAVALER para os cursos de graduação ou 
graduação tecnológica do Centro Universitário La 
Salle- Unilasalle Canoas. 

 
O Reitor do Centro Universitário La Salle, face ao disposto no Artigo 17 do Estatuto do 

Centro Universitário La Salle, Instituição credenciada pelo Ministério da Educação e do 
Desporto, mediante o Decreto de 29 de dezembro de 1998, publicado no Diário Oficial da 
União de 30 de dezembro de 1998, e recredenciada pela Portaria 626, de 17 de maio de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União de 18 de maio de 2012,  
 

RESOLVE 
 

Art.1º Aprovar o Regulamento para operacionalização do Programa de Crédito 
Universitário PRAVALER, ofertado pela Instituição Financeira IDEAL INVEST S.A, por meio de 
instrumento contratual firmado junto ao Centro Universitário La Salle - Unilasalle.  
 

Art.2º O Programa de Crédito Universitário PRAVALER – Produto Controle, que tem por 
objetivo permitir ao acadêmico o pagamento dos estudos de Graduação por meio de 
financiamento a ser obtido junto à IDEAL INVEST S.A, gestora do Programa PRAVALER.  
 

Art.3º Para contratar o Programa de Crédito Universitário PRAVALER, o Acadêmico 
deve estar devidamente matriculado em quaisquer dos cursos de graduação ou graduação 
tecnológica do Unilasalle, respeitando os seguintes requisitos:  
 

a) estar obrigatoriamente matriculado em no mínimo 16 (dezesseis) créditos;  

b) não ser beneficiário do Programa de Financiamento Estudantil – FIES, Crédito 
Universitário CredIES ou do Programa Universidade para Todos - PROUNI;  

c) não ser beneficiário do Programa de Bolsa Assistencial do Unilasalle;  

d) 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 no UNILASALLE; c) de 
empregados, estabelecido por Convenção Coletiva de Trabalho, que incidem nas 
mensalidades do UNILASALLE.  

e) não possuir descontos por convênios com empresas, salvo o caso de não optar pelo 
desconto; 

f) submeter-se ao Regimento do Unilasalle, às normas do curso, e, as demais 
obrigações constantes nas legislações aplicáveis à área de ensino;  

g) submeter-se à política de contratação do Programa de Crédito Universitário 
PRAVALER.  
 

Parágrafo Primeiro. Para cursos em extinção, não será autorizada a contratação junto 
ao Programa de Crédito Universitário PRAVALER, exceto para aqueles Acadêmicos que 
estejam regularmente matriculados nestes cursos, até a data da publicação desta Resolução.  
 

Parágrafo Segundo. O Acadêmico somente pode requerer a sua adesão ao Programa 
de Crédito Universitário PRAVALER, após efetuar o pagamento da 1ª parcela dos encargos 
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educacionais, do semestre letivo em que pretende aderir a este Programa, diretamente ao 
Centro Universitário La Salle.  
 

Parágrafo Terceiro. O Acadêmico pode aderir ao Programa de Crédito Universitário 
PRAVALER após ter sido realizada a confirmação da matrícula junto ao Unilasalle, para o 
respectivo semestre letivo;  
 

Parágrafo Quarto. A presente Resolução não se aplica aos Cursos de Pós-Graduação 
latu sensu e stricto sensu do Unilasalle.  
 

Art.4º Fica estabelecido que eventuais casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitoria 
de Administração do Centro Universitário La Salle – Unilasalle Canoas.  

 
Art.5º Para aderir ao Programa de Crédito Universitário PRAVALER, o Acadêmico deve 

preencher sua proposta no site http://www.creditouniversitario.com.br/graduacao-
unilasallecanoas 
 

Parágrafo Primeiro. A contratação é realizada pelo acadêmico diretamente junto à 
IDEAL INVEST S.A, de acordo com as políticas do Programa de Crédito Universitário 
PRAVALER, sendo obrigatória a observância das seguintes condições:  

 
a) indicar um garantidor, com renda de, pelo menos, um salário mínimo;  
b) acadêmico e garantidor não podem ter restrições nos órgãos de proteção ao crédito 
(SPC e SERASA);  
c) acadêmico e garantidor, juntos, devem comprovar renda mínima equivalente a 2,5 
(duas e meia) vezes o valor da mensalidade do curso;  
d) acadêmico e garantidor devem ter CPF regular junto à Receita Federal;  
e) acadêmico e garantidor devem comprovar o local de residência dentro do território 
nacional;  
f) possuir um endereço de e-mail válido e de uso frequente.  

 
Parágrafo Segundo. O Centro Universitário La Salle não responde, em qualquer 

hipótese ou instância, acerca de obrigações da IDEAL INVEST S.A em relação ao Programa de 
Crédito Universitário PRAVALER, não sendo sua obrigação, auxiliar ou assistir Acadêmicos e 
interessados no preenchimento de proposta, contratação, ou resolução de dúvidas decorrentes 
do contrato firmado entre Acadêmico e a Ideal Invest.  

 
Parágrafo Terceiro. Fica estabelecido o prazo máximo para contratação do Programa de 

Crédito Universitário PRAVALER – Controle, até 30 de abril referente ao 1º semestre letivo e 
30 de outubro referente ao 2º semestre letivo.     
 

Art.6º Após aprovação do cadastro do Acadêmico pela IDEAL INVEST S.A e da 
confirmação das informações exigidas pelo Centro Universitário La Salle, o Acadêmico deve 
acessar o site http://www.creditouniversitario.com.br/graduacao-unilasallecanoas/ com seu 
login e senha e efetuar os seguintes procedimentos:  

 
a) imprimir o contrato fornecido pela IDEAL INVEST S.A;  

b) conferir as informações e dados constantes do contrato;  

c) assinar o contrato conjuntamente com o garantidor;  

d) anexar cópia simples de seus documentos e do seu garantidor: carteira de 
identidade, CPF, comprovante de residência e de renda;  
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e) entregar no Setor Financeiro – Financiamento do Unilasalle a via do Contrato 
assinada, juntamente com a documentação exigida dentro do prazo estabelecido pela 
IDEAL INVEST S.A.  

 
Parágrafo Único. O Unilasalle não se responsabiliza pelas informações constantes do 

contrato firmado junto à IDEAL INVEST S.A, mormente em relação aos dados pessoais.  
 
Art.7º Após a contratação ou recontratação do Programa de Crédito Universitário 

PRAVALER, o pagamento será feito diretamente à IDEAL INVEST S.A por meio de boleto 
bancário disponível no Portal do PRAVALER.  
 

Parágrafo Único. Os boletos bancários são disponibilizados no site da IDEAL INVEST 
S.A, sendo obrigação do acadêmico acessar os respectivos boletos bancários e realizar a sua 
impressão para fins de pagamento.  

 
Art.8º Na renovação da matrícula para o período letivo seguinte, o acadêmico que já 

tiver aderido ao Programa de Crédito Universitário PRAVALER, poderá recontratar o programa 
desde que:  

a) esteja em dia as parcelas do Programa de Crédito Universitário PRAVALER;  

b) passe por uma nova análise de crédito conduzida pela Ideal Invest,  

c) atenda aos pré-requisitos no art. 3º desta Resolução, exceto ao Parágrafo Segundo;  

d) realize a recontratação do programa no prazo estabelecido de até 30 de junho para o 
2º semestre e 15 de dezembro para o 1º semestre.  

 
Art.9º A adesão ao Programa de Crédito Universitário PRAVALER decorre de mera 

liberalidade do Centro Universitário La Salle e a IDEAL INVEST S.A, não criando expectativa 
de direito para os semestres seguintes.  
 

Parágrafo Único. Na hipótese de o contrato firmado entre o Unilasalle e a IDEAL 
INVEST S.A vier a ser rescindido, fica vetada novas adesões, ficando, todavia, ressalvada a 
continuidade dos financiamentos aprovados anteriormente.  
 

Art.10º O Acadêmico que contratar junto à IDEAL INVEST S.A o Programa de Crédito 
Universitário PRAVALER deve obedecer aos prazos de trancamento de matrícula e/ou 
disciplina, conforme estabelecido no Calendário Acadêmico e normas Institucionais, para que 
possa ter direito a liquidação antecipada dos meses subsequentes ao trancamento.  
 

Parágrafo Único. O deferimento do trancamento da matrícula ou de disciplina dentro do 
prazo do Calendário Acadêmico não implica na devolução dos valores pago ou contratado até 
a data da geração da ocorrência.  

 
Art.11º O Acadêmico perderá o direito de permanecer no Programa de Crédito 

Universitário PRAVALER ou de renovar sua adesão ao programa quando:  
a) contratar o FIES – Programa de Financiamento Estudantil;  

b) contratar o Crédito Universitário CredIES;  

c) tornar-se beneficiário do Programa Universidade para Todos – PROUNI;  

d) tornar-se beneficiário do Programa de Bolsa Assistencial do Unilasalle;  
e) realizar a matrícula em número de créditos inferior ao mínimo obrigatório de 16 

créditos;  

f) cancelar ou trancar a matrícula;  
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Art.12º Os valores pagos pela IDEAL INVEST S.A a Acadêmicos que tiverem 
disciplinas canceladas pelo Unilasalle (conforme regramento do Regimento Interno), desde que 
estas disciplinas canceladas não tenham opção de troca ou remanejo, serão posteriormente 
reembolsados para a IDEAL INVEST S.A.  
 

Parágrafo Único. Na hipótese acima, será realizada nova contratação com o 
Acadêmico, em conformidade com os créditos vigentes.  

 
Art.13º O Acadêmico poderá incluir na contratação, o financiamento de até 5 (cinco) 

mensalidades atrasadas do semestre vigente, desde que renove a matrícula para o semestre 
seguinte.  

 
Art.14º O Acadêmico que atender aos termos da Resolução de Reitoria 141/2009 

(Benefício Assistencial Temporário) terá o repasse dos valores beneficiados na recontratação 
semestral do Programa do Crédito Universitário PRAVALER.  
 

Art.15º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando a 
Resolução de Reitoria N.º 160, de 08 de novembro de 2011, e as demais disposição em 
contrário.  
 
                                                                                                   

 
Canoas, 21 de junho de 2016. 

 
 

 
Prof. Dr. Paulo Fossatti, fsc 

Reitor 
 


