


TUDO QUE VOCÊ PRECISA   SABER SOBRE 
FINANCIAMENTOS  EDUCACIONAIS 
DA NEWTON. ESTUDE SEM   COMPLICAÇÃO.

ENEM
OBRIGATÓRIO

NECESSIDADE  
DE FIADOR

RENDA  
OBRIGATÓRIA

TEMPO DE  
PAGAMENTO

FORMA DE 
PAGAMENTO

TAXAS
DE JUROS

LIMITE DE 
VAGAS

DESEMP. 
ACAD.

PRAVALER
Mínima de 
2,5 vezes o valor  
da mensalidade

2,5 x tempo de 
curso (exemplo: 
em um curso  
de 4 anos o 
pagamento é 
efetuado durante  
10 anos)

50% pago durante 
o curso e o restante 
após a formatura

Sem juros na  
1ª contratação  
(A Newton paga  
os juros para você), 
nas demais, os juros 
de 1,98 a.m e as taxas 
são decrescentes

CREDIES
nota acima  
de 450 pontos  
e não ter zerado  
a redação

1 vez e meia o valor 
da mensalidade,  
respeitando  
o mínimo  
de 2 salários  
mínimos vigentes

Dobro do tempo  
do curso, desde 
que cumprida 
a grade curricular 
obrigatória

50% pago durante 
o curso e o restante 
após a formatura 
mais a taxa 
administrativa

Não há cobrança  
de juros. Apenas 
uma taxa admi- 
nistrativa de 0,35% 
a.m, totalizando 
4,2% ao ano, não  
capitalizada

Cumprimento 
da grade 
obrigatória 
do curso

nota acima  
de 450 pontos  
e não ter zerado  
a redação

  
sem fiador  
pelo  FGEDUC  
(consulte os critérios)

Renda.máxima 
de até 3 salários 
mínimos.

Dobro do tempo  
do curso após 
formado. Carência 
de 18 meses

O valor financiado 
é pago ao final do 
curso. 

Variável de acordo 
com o percentual de 
financiamento

Taxa de juros de  
6,5% ao ano.

Taxa de juros  
trimestrais até  
R$ 150,00

75% de  
aproveitamento 
acadêmico

*Não é permitido o acúmulo de bolsas e financiamentos.

*



O QUE É O  
PRAVALER?

QUAIS AS VANTAGENS?

COMO CONTRATAR EM          PASSOS

O PRAVALER é um parceiro que acompanha o aluno 
durante toda a graduação. Ele é o maior programa  
de crédito universitário do país e ajuda a financiar  
o pagamento das mensalidades de forma parcelada  
a juros baixos. Com o PRAVALER, o aluno começa  
a pagar as mensalidades antes de terminar  
a graduação. Uma forma fácil de construir seu  
futuro sem demorar tanto para acertar as contas.

FIADOR 
A renda do fiador deve ser de, pelo 
menos, um salário mínimo. E pra 
facilitar a vida do aluno, pode ser pai, 
mãe ou alguém próximo. O fiador 
não pode ter contrato vigente com o 
PRAVALER ou ser fiador de outro aluno.

(a) Documento de identificação;
(b) Cadastro de Pessoa Física perante o Ministério da Fazenda (CPF/MF);
(c) Comprovante de Endereço ou Declaração de Residência do Aluno;
(d) Comprovante de Renda do aluno e/ou do fiador;
(e) Comprovante de Matrícula; que constitui os documentos necessários ao preenchimento da Proposta 
e à perfeita formalização de uma Cédula de Crédito Bancário ou Credito Direto ao Consumidor, 
representativa de contrato de mútuo;
(f) Kit de Contratação, com os dois contratos assinados pelo aluno, seu fiador e cônjuge do fiador (se 
tiver). Se o aluno for menor de 18 anos, seu responsável também assina.

*O contrato e documentos podem ser entregues na faculdade ou enviados pelo aluno ao Seu Portal PRAVALER.

COMPROVAR RENDA MÍNIMA 
DE 2,5x O VALOR  
DA MENSALIDADE 
Pode ser composta de duas 
formas: renda do fiador + aluno, 
ou somente a do fiador, caso o 
aluno não esteja trabalhando.

APROVAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
Com a pré-aprovação do PRAVALER, a Newton vai avaliar o cadastro em 
até 90 dias, confirmando os dados acadêmicos. Após a aprovação da 
faculdade, o contrato será disponibilizado no Portal do financiamento.

ANÁLISE DO CONTRATO E DOS DOCUMENTOS 
Os documentos solicitados pelo PRAVALER para o aluno e fiador são:

CADASTRO E ANÁLISE DE CRÉDITO 
O Sistema PRAVALER vai analisar as informações 
de cadastro e a combinação dos dados. Após a 
avaliação, o resultado será enviado por e-mail.

NÃO TER RESTRIÇÕES  
DE CRÉDITO. 
O aluno e o fiador não 
podem ter restrições 
de crédito no SPC, 
SERASA deve e estar 
com o CPF regular.

FINANCIA TODOS OS CURSOS

NÃO TEM LIMITE DE VAGAS

NÃO PRECISA DE ENEM

PRÉ-APROVAÇÃO RÁPIDA

OS REQUISITOS

TER CRÉDITO

SER APROVADO

ENTREGAR OS DOCUMENTOS

4
PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4

E SEM BUROCRACIA

DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL

EM UM MESMO MÊS
AS PARCELAS NUNCA SE ACUMULAM



O QUE É O  
CREDIES?

QUAIS AS VANTAGENS?

COMO CONTRATAR EM          PASSOS

O CREDIES é o programa de crédito da Newton em parceria com a 
Fundacred que vai te ajudar a chegar mais longe. Com ele, fica muito 
mais fácil pagar as mensalidades do seu curso. O estudante paga 
somente 50% do valor e o restante só depois de formado, sem juros e 
acrescido de uma taxa administrativa.  
Você e o seu sonho ficam mais próximos com o CREDIES.

OS REQUISITOS

TER CRÉDITO

SER APROVADO

4
PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4

Ser ingressante da Newton  
e não possuir vínculo anterior  
com a Newton.

Nota mínima de 450 pontos no 
ENEM e não ter zerado na redação;

Fiador sem restrições financeiras 
e com renda de, pelo menos, 1,5x 
o valor da mensalidade do curso;

Possuir renda familiar bruta de 
até 20 (vinte) salários mínimos;

Não ser 
beneficiário de 
nenhum outro 
programa de 
financiamento, 
desconto ou bolsa.

CADASTRO E ANÁLISE DE CRÉDITO 
O primeiro passo é entrar no site da Newton Paiva no menu “bolsas e programas”  
e realizar a inscrição no portal do estudante CredIES, preenchendo a ficha e anexando  
os documentos da etapa 3. Você será notificado a cada etapa avançada!

Após a aprovação do crédito, o contrato é disponibilizado 
via portal do estudante CredIES. Devendo o estudante 
assiná-lo, juntamente com o fiador e entregá-lo na Central de 
Atendimento da Newton. 
Depois de efetivado, o estudante passa a pagar 50% da 
mensalidade

ANÁLISE DO CONTRATO E DOS DOCUMENTOS 
Carteira de Identidade (Beneficiário e Fiador) 
Cadastro de Pessoa Física (Beneficiário e Fiador)
Comprovante de Residência (Beneficiário e Fiador)
Comprovante de Matrícula (Beneficiário)
Comprovante de Renda Atualizado  
(Beneficiário, Fiador e Grupo Familiar)
Comprovante com o resultado do ENEM,  
de  algumas das edições de 2010 em diante; (Beneficiário)
Declaração de Estado Civil: Certidão de Nascimento ou Certidão 
de casamento e, se for o caso, com averbação do divórcio ou da 
separação judicial, ou declaração de união estável. Sendo viúvo(a), 
certidão de óbito do cônjuge falecido; (Beneficiário e Fiador)

E N  V I A R
OS DOCUMENTOS

FINANCIAMENTO SUBSIDIADO

NÃO INCIDE JUROS SOBRE JUROS

TAXA ADMINISTRATIVA DE 0,35% AO MÊS 

RÁPIDO E ACESSÍVEL

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

AS PARCELAS NUNCA SE ACUMULAM

PELA INSTITUIÇÃO

EM UM MESMO MÊS.



O QUE É O  
FIES?

QUAIS AS VANTAGENS?

COMO CONTRATAR EM          PASSOS

O FIES é um programa do Ministério 
da Educação destinado a financiar 
o seu futuro. Podem recorrer ao 
financiamento todos os estudantes 
regularmente matriculados em 
cursos de graduação presencial que 
tenham obtido avaliação positiva no 
Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior,  
em instituições participantes do programa. Uma grande  
oportunidade para guiar o seu futuro e seguir os seus sonhos.

TAXA DE JUROS DE 6,5% AO ANO

TAXA DE JUROS TRIMESTRAIS ATÉ R$150,00

PARCELAS DO FINANCIAMENTO SÃO MENSAIS

GARANTIA PODE SER FEITA POR FIANÇA

A INSCRIÇÃO

CONCLUA A CONTRATAÇÃO

CONFIRME SUA  
INSCRIÇÃO

ANÁLISE BANCÁRIA

VEM PRA NEWTON

5
PASSO 1

PASSO 5

PASSO 2

PASSO 4

PASSO 3

E COM VALORES FIXOS

TRADICIONAL, SOLIDÁRIA OU POR MEIO DO FGEDUC

A inscrição do FIES é efetuada em uma única etapa, exclusivamente pela internet. Basta 
acessar o portal do FIES durante o período de inscrições para preencher os dados solicitados 
sobre o ENEM e a renda familiar. Depois é só aguardar o resultado da pré-seleção.

Passado o prazo de análise e aprovado no banco, basta comparecer à Newton, no prazo 
de 3 (três) dias úteis para entregar o contrato assinado do FIES. 

Obs.: A aprovação do financiamento fica a critério da Instituição financeira ou do MEC. 
É de inteira responsabilidade do candidato a exatidão das informações preenchidas no 
cadastro do FIES, bem como a veracidade dos documentos enviados. Não cabendo à 
Instituição de Ensino nenhuma responsabilidade sobre a eventual não contratação do 
financiamento por problemas de cadastro/ envio de documentos.

Os candidatos pré-selecionados devem retornar ao portal do FIES em até 3 dias, a contar 
do resultado, para confirmar a inscrição no financiamento e comparecer à Newton. 

Com o DRI (Documento de Regularidade de Inscrição) em mãos,  
o candidato deve comparecer ao banco, dentro do prazo estipulado 
pelo Portal do FIES para análise do financiamento. 

Reúna toda a documentação para adesão ao financiamento e compareça à faculdade no prazo 
estipulado pelo Portal. Com a documentação completa, será emitido um documento para 
envio ao Banco (DRI). Nesta etapa, o candidato já deve estar matriculado. Documentações 
incompletas ou fora do prazo não serão aceitas. 



SEJA QUAL FOR O SEU    FINANCIAMENTO, 
NA NEWTON O RESULTADO    É SEMPRE 
O MESMO: APRENDER   NA PRÁTICA.
CURSOS E LABORATÓRIOS:

DÚVIDAS:

BACHARELADO
• Administração de Empresas 
• Arquitetura e Urbanismo 
• Ciências Contábeis 
• Direito 
• Enfermagem 
• Engenharia Ambiental 
• Engenharia Civil 
• Engenharia de Controle e Automação 
• Engenharia de Produção 
• Engenharia Elétrica 
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Química
• Estética e Cosmética 
• Farmácia
• Fisioterapia 
• Jornalismo 
• Odontologia
• Psicologia 
• Publicidade e Propaganda 
• Sistemas de Informação
• Medicina Veterinária

EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA (EAD)
• Administração de Empresas
• Ciências Contábeis 
• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão Financeira
• Letras
• Logística
• Processos Gerenciais
• Pedagogia

Núcleo multidisciplinar que coloca em prática  
as grandes ideias dos nossos alunos. 

Aulas práticas, equipamentos modernos e atendimento  
à comunidade para você aprender fazendo.

HOSPITAL-ESCOLA

Espaço destinado à prática acadêmica com atendimento  
para comunidades carentes, processos e audiências.

Um conceito presente em mais de 80 países para criar  
protótipos e incentivar o espírito de mão na massa.

Inscreva-se e acompanhe seu processo de 
financiamento acessando o site da Newton 
na Seção “Bolsas e Financiamentos” ou 
diretamente pelos sites dos programas: 
PRAVALER, CREDIES, FIES. 

Estamos à disposição para esclarecer 
suas dúvidas e auxiliar na simulação/
contratação do seu financiamento. Agende um 
atendimento presencial em nossas unidades. 
Entre em contato pelo telefone 4005-9019 
ou e-mail: faleconosco@newtonpaiva.br

CEJU

FAB LAB

NP4

1º FAB LAB  
DE MG



Buritis: Rua José Cláudio Rezende, 420 – Buritis 
Carlos Luz: Av. Presidente Carlos Luz, 220 –  Caiçara 

Silva Lobo: Av. Silva Lobo, 1.730 - Grajaú  

newtonpaiva.br
Belo Horizonte e região metropolitana: 4005.9019

Outras localidades: 0800 942 9800
Para outras informações, entre em contato conosco.
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