
F I N A N C I A M E N T O

G R A D U A Ç Ã O  M E D I C I N A  

Uma forma de parcelar o curso de medicina no dobro do tempo, com 

prestações debitadas diretamente da conta Santander.



O QUE É? PERFIL E CONDIÇÕES COMO CONTRATAR

Alunos a partir do 3º mês do curso de 

Medicina.

É obrigatório ter um avalista seja 

pai/mãe ou responsável financeiro 

comprovado outros avalistas são 

opcionais para compor renda.

Taxas de 1,59% até 2,29% a.m.

Imprima a Carta de 

Habilitação disponível no site 

Santander Universidades*. 

Solicite o preenchimento e 

assinatura da Universidade.

Procure qualquer agência 

do Santander e apresente 

seus documentos pessoais 

+ Carta de Habilitação 

preenchida e assinada + 

documentação do avalista.

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos/para-voce/financiamento-graduacao-medicina

Alunos de todos os cursos de 

medicina no Brasil, autorizados 

pelo MEC.

O financiamento permite o 

pagamento no dobro do período 

letivo, renovável a cada semestre, 

com refinanciamento do saldo, e 

sem acúmulo de parcelas. 

A operação está sujeito à análise 

de crédito.

Aluno deve ser correntistas Santander.

Avalista(s) com melhor relacionamento 

com o banco possuem taxa diferenciada

Financiamento parcial ou total do 

período.

https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos/para-voce/financiamento-graduacao-medicina


FLUXO DE CONTRATAÇÃO DETALHADO 

ALUNO UNIVERSIDADE
AGÊNCIA

SANTANDER 

Primeiro contato no site
www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos/para-

voce/financiamento-graduacao-medicina

Neste site, imprimir 

Carta de Habilitação.

Entregar documentos pessoais + a 

Carta de Habilitação preenchida e 

assinada + documentos do Avalista 
em uma agência Santander. 

Universidade preenche 

a Carta de Habilitação 

com dados do curso, 

do aluno e dados 

bancários da 
Universidade.

Analise de Crédito 

(prazo médio de 3 

dias úteis com 

documentos OK)

Após aprovado, gerente 

contata o aluno e 

avalista para assinatura 

do contrato.

Liberação crédito para 

faculdade.

http://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos/para-voce/financiamento-graduacao-medicina


FLUXO DE RENOVAÇÃO

(curso semestral)
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Cursando Graduado

Período Contrato 

Saldo Repactuado

1º Contrato  é feito para 12 meses

1º Aditivo (2º Contrato) é feito em 12 meses (referente ao 
novo semestre) adicionando o saldo e prazo restante do 
contrato anterior (+6 meses), totalizando 18 meses.

Assim os prazos dos contratos serão:

1º Contrato  12 meses
1º Aditamento  18 meses
2º Aditamento  24 meses
3º Aditamento  30 meses
.
.
.

12º Aditamento  84 meses

Também podemos considerar a seguinte equação para 
determinar o prazo do contrato vigente:

Prazo = 2.P + R.P

Onde:
P = é o período (semestre = 6 meses ou ano = 12 meses)
R = é o nº do aditamento 

Desta forma o 1º contrato de um curso semestral seria:

Prazo = 2*6+0*6  12

E seu primeiro aditamento seria:

Prazo = 2*6+1*6  18



FLUXO DE RENOVAÇÃO

(curso anual)

Período Contrato 

Saldo Repactuado

1º Contrato  é feito para 24 meses

1º Aditivo (2º Contrato) é feito em 24 meses (referente ao 
novo semestre) adicionando o saldo e prazo restante do 
contrato anterior (+12 meses), totalizando 36 meses.

Assim os prazos dos contratos serão:

1º Contrato  24 meses
1º Aditamento  36 meses
2º Aditamento  48 meses
3º Aditamento  60 meses
4º Aditamento  72 meses
5º Aditamento  84 meses

Também podemos considerar a seguinte equação para 
determinar o prazo do contrato vigente:

Prazo = 2.P + R.P

Onde:
P = é o período (semestre = 6 meses ou ano = 12 meses)
R = é o nº do aditamento 

Desta forma o 1º contrato de um curso semestral seria:

Prazo = 2*12+0*12  24

E seu primeiro aditamento seria:

Prazo = 2*12+1*12  36

Cursando Graduado

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 10º ano 11º ano 12º ano 13º ano 14º ano



E-MAIL MKT PARA USO DA 

UNIVERSIDADES AO SEUS ALUNOS.



Pagamento total ou parcial de cursos de pós-
graduação e MBA.

São elegíveis cursos em todas as áreas de 
conhecimento em qualquer instituição 
reconhecida.

Negocie desconto de pagamento a vista com a 
faculdade e parcele em até 60 meses.

Taxas competitivas.
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FOLDER DIGITAL 




