
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO SICREDI 

 

O que é? 

É uma modalidade de financiamento pela qual o estudante pode financiar até 100% das mensalidades 
do seu curso de graduação, proporcionando o pagamento do curso no dobro do tempo. 

 

Como funciona? 

1. A análise de crédito do estudante é feita pelo próprio Sicredi. 
2. O valor financiado no semestre pode ser pago em até 12 vezes.  
3. Trata-se de um financiamento que precisa ser renovado semestralmente. 
4. O fluxo de cobrança das parcelas de cada contrato do financiamento é projetado para não 

haver acúmulo, ou seja, o estudante paga um contrato (referente a 01 semestre financiado) 
de cada vez.  

5. A taxa de juros do financiamento é acordada entre o Sicredi e o estudante, conforme 
realização da análise de crédito. 

 

Como fazer a adesão? 

1º) Após a efetivação da matrícula, o estudante que desejar contratar o Crédito Universitário Sicredi, 
deverá encaminhar um email para o endereço financiamentosicredi@upf.br, solicitando a Declaração 
de Aptidão para solicitação do financiamento (estudante deverá fazer este procedimento utilizando 
seu email acadêmico: nºmatricula@upf.br). 

2º) A Declaração de Aptidão será encaminhada por email ao aluno.  

3º) Munido da Declaração de Aptidão, o aluno deverá comparecer na agência Sicredi de sua 
preferência para dar seguimento a contratação do financiamento. Lembramos que a emissão da 
Declaração de Aptidão por parte da IES não torna o financiamento aprovado junto ao banco, pois a 
análise de crédito para contratação é feita pelo próprio Sicredi, podendo ser aprovada ou não. 

4º) No caso de contratação, o aluno deverá encaminhar uma cópia do contrato devidamente assinado 
por ambas as partes (estudante e banco) para o email: financiamentosicredi@upf.br 

5º) Ao receber uma cópia do contrato de financiamento, a UPF irá efetivar os procedimentos 
necessários de vinculação do financiamento contratado na matrícula e semestre financiado do aluno. 
A partir deste momento, o estudante ficará sem mensalidades junto à UPF no referido semestre, e 
passará a efetuar apenas pagamentos para o Sicredi. 
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