
INFORMATIVO FINANCIAMENTO SANTANDER  
 

1.  DA BOLSA DE ESTUDO 
 

 1.1 - A Bolsa de Estudo será concedida a alunos dos Cursos de 
MEDICINA AFYA com taxa exclusiva a partir de 0,99% a.m. O 
produto abrange toda Faculdade do grupo, tem como objetivo 
auxiliar o estudante de graduação a pagar a mensalidade do curso 
no dobro do tempo. 
 
1.2 – Para os demais cursos elegíveis ao financiamento graduação 
(Enfermagem, Odontologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Zootecnia, 
Ciências Biomédicas, Medicina Veterinária, Fisioterapia, Farmácia e 
Bioquímica), a taxa vai de 1,79% a.m. até 2,19% a.m. 
 
2.  BENEFÍCIOS 
 

2.1 - As taxas para estudantes do Grupo Afya serão a partir 
de 0,99% a.m (Demais cursos, a partir de 1,79% a.m.). 

 
2.2 - O prazo para pagamento do financiamento é sempre 
concedido pelo dobro do tempo (6 meses = 12 prestações / 12 
meses = 24 prestações) acrescidos dos meses em aberto (para os 
casos de aditamento); 
 

3. REQUISITOS 
 

3.1 - O ALUNO deverá ser correntista do Santander e estar 
matriculado na IES.  

 
3.2 - Por questões regulatórias e jurídicas, não podemos 
disponibilizar financiamento para estudantes menores de 
idade; 

 
3.3 - É necessário possuir um avalista, que por sua vez, deve ser o 
responsável financeiro, com comprovação de dependência 
econômica (Imposto de Renda ou Declaração Pública), o segundo 
avalista é opcional para compor renda entre eles. 
 

 



3.4 - Alunos veteranos o financiamento será concedido a partir da 
1º mensalidade do semestre; e para alunos ingressantes o 
financiamento será concedido a partir da 4° mensalidade do 
semestre; pode ser renovado à cada período (semestral/ anual). 
 

 
4. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO  
 
4.1 - O financiamento Santander é efetuado entre ALUNO e 
BANCO direto nas agências do Santander em todo País. 

 
4.2 - É necessário que o ALUNO obtenha a CARTA DE 
HABILITAÇÃO (EXCLUSIVO GRUPO AFYA Carta de 

Habilitação_Afya.pdf(Disponível na plataforma Landing Page da Afya) 
devidamente preenchida e assinada, pela Instituição de Ensino 
Superior, assinatura poderá ser digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://///192.168.1.10/Arquivos/Csc/Contas%20a%20Receber/Operação/FINANCIAMENTO/SANTANDER/INSTRUÇÕES/Carta%20de%20Habilitação_Afya.pdf
file://///192.168.1.10/Arquivos/Csc/Contas%20a%20Receber/Operação/FINANCIAMENTO/SANTANDER/INSTRUÇÕES/Carta%20de%20Habilitação_Afya.pdf


4.3 - Toda documentação necessária para a análise inicial do 
financiamento, devidamente preenchida e assinada poderá ser 
enviada por e-mail ao banco. O prazo de retorno da análise será 
informado pelo próprio banco. 
 
4.4 – O Financiamento Santander já aprovado, o aluno deverá 
emitir o boleto das mensalidades, gerando o desconto de 
antecipação, com o vencimento de 03 dias úteis, pois o pagamento 
do boleto pelo Santander ocorrerá até o final do dia útil seguinte. 
 
4.5 – O Boleto deve ter a competência do mês vigente (não 
aceitaremos boletos dos meses anteriores). Deverá ser gerado com 
os valores das mensalidades em aberto dentro do mês. Não será 
financiado parcelas em atraso. 
 
4.6 – Em posse de toda documentação física o aluno deverá levar 
ao banco para finalizar o financiamento. 
 
 
5. DO PAGAMENTO 
 

5.1 - O Crédito será feito diretamente na conta corrente da IES; em 
forma de remessa bancária. 
 
 
6. RENOVAÇÃO 
 

6.1 – Para a renovação do contrato, os alunos deverão refazer o 
fluxo de contratação junto às agências do Santander uma vez que 
será feita uma nova análise de crédito dos avalistas; 
As parcelas não se acumulam, visto que o saldo é somado ao novo 
crédito e dividido novamente no dobro do tempo. 
Consequentemente, os seis anos de curso, poderão ser pagos em 
quase 12 anos. 

 
6.2 - O aluno poderá trocar de avalista a cada renovação de 
contrato sendo que, um deles deverá ser sempre o responsável 
financeiro; 
 
 
 


