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“MAS, E SE...”
Quando você pensa em ingressar no ensino superior, essa 
frase aparece em sua mente ligada ao medo de não 
conseguir bancar as mensalidades? Está na hora de 
jogá-la para escanteio! 

As instituições da Cruzeiro do Sul Educacional oferecem 
diversos programas de bolsas e financiamentos que te 
ajudarão durante os seus anos de graduação, e nós 
estamos aqui para te apresentar cada um deles.



BOLSAS



BOLSA MÉRITO
Sabemos o quanto você se esforça para ter um ótimo desempenho no vestibular e, por isso, 
reconhecemos a sua dedicação! Aqui você conta com descontos exclusivos, de acordo com o seu 
desempenho. A Bolsa Mérito é válida por toda a graduação, ou seja, o desconto que você conquistar é 
seu até o final do curso!

As bolsas são ilimitadas e de acordo com o processo seletivo:

• Tradicional
• On-line
• Agendado 
• ENEM

As bolsas estão disponíveis para os cursos EAD e presenciais, confira no site da instituição as faixas 
de desconto e aproveite!



BOLSA ENEM
Se você prestou o ENEM no ano anterior e conseguiu uma excelente pontuação no exame:

1- Parabéns! Temos certeza que você se dedicou muito para isso e merece esse reconhecimento.

2- Seu lugar é aqui com a gente, pode acreditar!

Com a Bolsa ENEM*, a sua nota vale bolsas de até 100% em nossos cursos de graduação. Se você fez 
acima de 300 pontos, já pode garantir o benefício, que é concedido de acordo com a pontuação 
obtida.

Fala a verdade, essa é uma excelente oportunidade, não é?



O Programa Universidade para Todos – ou simplesmente ProUni*, do Governo Federal, concede bolsas 
de estudos para candidatos que tenham tido nota igual ou maior que 450 no ENEM.

Para ser contemplado (a), você precisa possuir alguns requisitos, como ter estudado o ensino médio 
em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral, além de ter renda familiar de acordo 
com a bolsa, integral ou parcial. 

Quer participar? Então, pegue essa dica: nos sites das nossas instituições temos tudo o que você 
precisa saber o ProUni!



FINANCIAMENTOS



Acreditamos que o pagamento das mensalidades não deve ser o grande desafio dos nossos alunos de 
graduação, mas também entendemos que não é fácil bancar um curso de Ensino Superior. Por isso, 
queremos te contar sobre o Novo Creducsul*, nosso programa de financiamento estudantil. Com ele 
você paga 50% de suas mensalidades durante o curso e 50% após estar formado, sem juros e com 
matrícula isenta.

Bom lembrar: o Creducsul está disponível apenas para calouros ingressantes em cursos presenciais, ok?

Confira todas as informações no site da instituição e aproveite! 



Financiar o curso presencial e pagar sem juros é possível?

Com a parceria que as nossas instituições têm com o PRAVALER* é, já que nós pagamos os juros para 
você!

Funciona assim: você tem doze meses para pagar as mensalidades do semestre sem que elas se 
acumulem, ou seja, o pagamento do seu curso universitário é realizado no dobro de tempo.

"Ah, mas eu não fiz o último ENEM. E se eu precisar apresentar a nota?" - nem precisa se preocupar com 
isso, para pedir o financiamento, não é necessário ter prestado o exame. Além disso, a contratação é 
realizada on-line, sem burocracia.

Já quer financiar a sua graduação com o PRAVALER?
Nos sites das nossas instituições presenciais você pode fazer a simulação!



O Fundo de Financiamento Estudantil, mais conhecido como FIES, é um programa do MEC que 
permite aos estudantes pagar o curso depois de formado. São duas linhas de crédito diferentes, de 
acordo com a análise das informações que você envia ao sistema:

FIES: oferece taxa real de juros zero e é destinada a estudantes com renda per capita familiar de até 3 
salários mínimos; 

P-FIES (Programa de Financiamento Estudantil): oferece taxa efetiva de juros definida pelo banco 
conveniado e é destinada a estudantes com renda per capita familiar de 3 a 5 salários mínimos.

Para solicitar o FIES, o candidato precisa não ter concluído o Ensino Superior, ter participado do ENEM 
e conquistado nota igual ou maior que 450 e não ter zerado a redação. 

Também é importante estar atento aos prazos divulgados nos sites institucionais do Ministério da 
Educação para garantir que todos os procedimentos serão feitos nas datas corretas. Para outras 
informações, você já sabe, corre para o site das instituições!



FINANCIAMENTOS    

Se por acaso você perder o emprego no meio da graduação e não tiver como pagar as mensalidades, 
em nossas instituições seu sonho não fica pela metade por conta disso.

Nós temos o Programa Auxílio Desemprego*, que suspende durante três meses consecutivos as suas 
parcelas (você irá pagá-las somente ao final do seu curso universitário). Isso tudo sem taxa de 
inscrição ou manutenção.

Esse é um ‘respiro’ que nós te oferecemos para que, com essa preocupação a menos, você consiga 
conquistar um emprego ainda melhor! 

*Con�ra regulamento e cursos elegíveis desses programas nos sites das nossas instituições. Normas e procedimentos dos Programas Estaduais ou Federais são estabelecidos pelo 
governo. Veri�que no site o�cial o regulamento válido. Todas as nossas ofertas, bolsas e �nanciamentos estão sujeitas a alteração e/ou suspensão sem aviso prévio.



Antes de qualquer coisa, lembre-se: educação é o maior
investimento que pode fazer! Tudo o que aprender 
durante a sua graduação fará a diferença em sua carreira 

e, consequentemente, em sua vida.

“HÁ UMA FORÇA MOTRIZ MAIS PODEROSA
QUE O VAPOR, A ELETRICIDADE E A

ENERGIA ATÔMICA: A VONTADE”
- ALBERT EINSTEIN




