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SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO 

DADOS DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO 

Nome: 

 

CPF: 

 

Data de Nascimento: 

 

Curso de Interesse/ Período: 

 

Percentual de Financiamento  
Pretendido: 
 

Endereço Residencial: 

 

Nº: 

 

Compl.: 

 

Bairro: 

 

Cidade: 

 

Estado: 

 

CEP: 

 

(DDD) Telefone: 

 

Contato (DDD) Telefone: Email: 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Para solicitação deverão ser apresentados os seguintes documentos no prazo de 07 dias: 
Documentação pessoal: 
1. Documentos de identificação: CPF e RG ou CNH dentro do prazo de validade 
2. Documentos de identificação do cônjuge: CPF e RG ou CNH dentro do prazo de validade e Certidão de Casamento 
3. Comprovante de residência: Água, Luz, Telefone, TV a cabo etc. 
4. Comprovante de renda: Assalariados – 3 últimos contracheques; Aposentados e Pensionistas - Três últimos 
comprovantes de recebimento de aposentadoria ou pensão; Autônomo - Extratos bancários dos últimos seis meses. 
a) Se candidato menor de idade deverá apresentar um responsável pelo menor: 
1. Documentos de identificação do responsável: CPF e RG ou CNH dentro do prazo de validade    
2. Documentos de identificação do cônjuge: CPF e RG ou CNH dentro do prazo de validade e Certidão de Casamento 
  
3. Comprovante de residência: Água, Luz, Telefone, TV a cabo etc 
4. Comprovante de renda: Assalariados – 3 últimos contracheques; Aposentados e Pensionistas - Três últimos 
comprovantes de recebimento de aposentadoria ou pensão; Autônomo - Extratos bancários dos últimos seis meses. 
(Esta deverá ser duas vezes o valor da mensalidade do curso). 
Documentação do(s) fiador(es):       
1. Documento de identificação: CPF e RG ou CNH dentro do prazo de validade   
2. Documentos de identificação do cônjuge: CPF e RG ou CNH dentro do prazo de validade e Certidão de Casamento
    
3. Comprovante de residência: Água, Luz, Telefone, TV a cabo etc 
4. Comprovante de renda: Assalariados – 3 últimos contracheques; Aposentados e Pensionistas - Três últimos 
comprovantes de recebimento de aposentadoria ou pensão; Autônomo - Extratos bancários dos últimos seis meses. 
(Esta deverá ser duas vezes o valor da mensalidade do curso). 
⮚ No ato da assinatura declara o solicitante que está ciente, de acordo e que tomou prévio conhecimento 

que o deferimento do financiamento dependerá de análise de crédito e ficará a exclusivo critério da 
faculdade, respeitada sua política de concessão vigente à época. Em caso de deferimento, autoriza o 
solicitante que as informações prestadas neste ato sejam utilizadas para elaboração do Termo de 
Concessão do Financiamento de Mensalidades.  

 

Local: 

 

Data da Solicitação: 

 

Assinatura do Solicitante: 

 

 


