O que é o
Crédito
Educativo
Toledo
Prudente?
O Crédito Educativo Toledo
Prudente
visa
conceder
a dilatação do prazo de
pagamento das mensalidades
dos cursos de graduação
ofertados pela Toledo Prudente
Centro Universitário.
Esse é um programa realizado
e gerido pela própria Toledo
Prudente.
Por exemplo, se você fizer uma
faculdade de 4 anos, terá até 8
anos para fazer o pagamento de
todas as mensalidades. Legal,
né?
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Quem pode participar
do Crédito Educativo
Toledo Prudente?
O objetivo do programa é
atender alunos sem condições
econômicas para arcar com
a mensalidade integral e que
queiram garantir o seu futuro
acadêmico e profissional por
meio de uma graduação com
qualidade Toledo Prudente.
Para concorrer ao Crédito
Educativo Toledo Prudente,
você deverá: ser ingressante
1º semestre de 2019 ou estar
inscrito em um processo
seletivo de ingresso em um
dos cursos de graduação da
Toledo Prudente.

CURSOS:
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Direito
Economia
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Gestão Financeira
Marketing
Serviço Social
Sistemas de Informação
Sistemas Para Internet
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Ao me
inscrever, já
garanto a
oportunidade
de obter
o crédito
educativo?

Para 2019 serão disponibilizadas 79
vagas, distribuídas para ingressantes
dos cursos da Toledo Prudente. Ao
se inscrever, você fará parte de um
processo seletivo que considerará o
índice de carência. Se aprovado, terá
direito de 20% a 50% de crédito do valor
da mensalidade do curso pelo qual você
optou.
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Quando
começo a
devolver
o valor
contratado
por meio
do Crédito
Educativo
Toledo
Prudente?
O pagamento dos valores
relativos ao crédito contratado
terá início no mês seguinte ao
da conclusão do curso ou da
inativação da sua matrícula.
Por exemplo, se você finalizou
o curso em dezembro, deverá
iniciar o pagamento no mês
seguinte, ou seja, janeiro.
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O valor a ser
pago referente a
restituição terá
acréscimo de juros,
como ocorre em um
financiamento?
Não, os valores a serem pagos na restituição,
referem-se apenas ao percentual contratado sobre a
mensalidade vigente na época do pagamento, limitado
ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor),
sem inclusões de juros ou taxas adicionais.
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Como funcionarão as
inscrições? Quando
devo fazer e quais
documentos devo
apresentar?
Se você pretende ingressar ou já
é ingressante na Toledo Prudente
no 1º semestre de 2019, pode
participar do processo seletivo
para ter acesso ao crédito
educativo e deverá fazer sua
inscrição de 26 de novembro a 15
de janeiro no link:
www.toledoprudente.edu.br/
credito-educativo.
Após,
basta
separar
a
documentação descrita abaixo
para entregar no Departamento
de Crédito e Cobrança da Toledo
Prudente até o dia 17 de janeiro,
às 21h.
Anota aí a documentação que
deverá ser apresentada:

a) comprovante de água, luz
e celular dos 3 últimos meses;
b) comprovante de
rendimentos de todos os
componentes do grupo
familiar e relação dos
beneficiários;
c) declaração de Imposto
de Renda de todos os
componentes do grupo
familiar ou declaração de
isento;
d) comprovante de IPTU, em
caso de casa própria, ou
e) comprovante de aluguel,
em caso de casa alugada, ou
f) comprovante de
prestação, em caso de casa
financiada, ou
g) comprovante de cessão,
em caso de casa cedida.

6

Como fico
sabendo se
fui ou não
selecionado
para ter
direito ao
Crédito
Educativo
Toledo
Prudente?
O resultado da seleção dos
beneficiários será publicado
no dia 23 de janeiro de 2019
e o benefício será concedido
automaticamente, a partir
da mensalidade seguinte à
assinatura do contrato. O
resultado será divulgado no
site da Toledo Prudente.
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Preciso
de fiador
para ter
acesso ao
Crédito
Educativo
Toledo
Prudente?

Sim. O fiador deverá possuir
remuneração ou renda bruta
mensal igual ou superior
ao dobro do valor mensal
contratado.
Você
deverá
entregar até dia 17 de janeiro,
os documentos do fiador: RG,
CPF e holerite ou comprovante
de renda dos últimos 3 meses.
Para este processo seletivo,
poderão ser apresentados até
2 (dois) fiadores para completar
a remuneração/renda exigida
para essa condição. Somente
será firmado o contrato do
Crédito Educativo Toledo
Prudente com o aluno e fiador
adimplentes com a instituição
de ensino superior na data da
assinatura do contrato.
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Caso eu
tenha sido
selecionado,
o que devo
fazer?
Se você foi contemplado para ter acesso
ao Crédito Educativo Toledo Prudente,
deverá assinar o contrato entre 24 e
25 de janeiro de 2019 com seu fiador
e responsável legal (caso você seja
menor de idade). A assinatura deverá
ocorrer no Departamento de Crédito e
Cobrança da Toledo Prudente.
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Tenho bolsa de
estudo. Posso
acumular com mais
esse benefício do
crédito educativo?
O selecionado do Crédito Educativo Toledo
Prudente poderá acumular o benefício somente
com bolsas de extensão e de iniciação
científica. Não será permitida a concessão
deste benefício para alunos que tenham sido
selecionados também para o Financiamento
Estudantil – FIES e outros programas similares.
Vale lembrar que se você fizer dois cursos
superiores na Toledo Prudente, deverá optar
apenas pelo crédito em um único curso.
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Estou
recebendo
o crédito
educativo e
peguei DP.
E agora?
O Crédito Educativo Toledo
Prudente não fará dilatação do
valor de matérias em situação
de dependência. As DPs deverão
ser pagas integralmente à
instituição de ensino superior
e o aluno beneficiado com o
crédito não poderá acumular
mais de 2 disciplinas com
reprova por ano, pois perderá
a concessão.
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Onde posso obter
mais informações
sobre o Crédito
Educativo Toledo
Prudente?
Se ficaram dúvidas, você poderá fazer contato com
o Departamento de Crédito e Cobrança da Toledo
Prudente, que funciona de segunda a sexta-feira,
das 08h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 21h. Caso
prefira, poderá também enviar um e-mail para
control.creditoecobranca@toledoprudente.edu.br.
Neste departamento, você também poderá obter
informações sobre todas as possibilidades de bolsas
e financiamento estudantil para fazer do seu sonho
de estudar na Toledo Prudente, uma realidade.
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Conheça outras
oportunidades
de bolsas e
financiamento
estudantil:
Bolsas de Iniciação Científica:
A bolsa de Iniciação Científica
(R$ 400,00), é oferecida pela
Toledo Prudente aos alunos que
participam de grupos semanais
de estudos científicos.
Bolsas de Extensão: Oferecidas
para os alunos que parcipam do
projeto de extensão do E-Lixo
da Toledo Prudente. A Seleção
é feita de acordo com o perfil
do aluno e sua disponibilidade.
Programa Escola da Família:
No Programa Escola da Família
a Toledo Prudente paga 50%
do seu curso e o Governo do
Estado de São Paulo 50%. Em
contrapartida você trabalha
aos finais de semanas em
projetos escolares da rede
pública.

FIES: O FIES (Fundo de
Financiamento Estudantil) é
um programa do Ministério
da Educação destinado à
concessão de financiamento a
estudantes matriculados em
cursos de graduação presenciais
de instituições particulares.

Jornalista Responsável:
Ellen Santini
Toledo Prudente Centro Universitário.
MTB 45.787.
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