
Financiamento 

Pós-Graduação ESIC



 “LATO SENSU” – área da pós-graduação cujos cursos são
direcionados para aprimoramento acadêmico e profissional,
com duração máxima de dois anos e com caráter de educação
continuada, com duração mínima de 360 horas,
regulamentados pela SESU, e são conhecidos como
ESPECIALIZAÇÃO, incluindo-se os cursos designados como
MBA ou equivalentes.

 “STRICTO SENSU” – área da pós-graduação cujos cursos
são direcionados para a continuidade da formação
científica e acadêmica, avaliados e reconhecidos pelo
MEC por meio do CAPES, e são conhecidos como

MESTRADO E DOUTORADO.



 Linha de Crédito destinada ao incentivo a pós-

graduação, realizada no território nacional.

 Possibilita uma parceria com IES/Mantenedora, 

permitindo desconto/bolsa diferenciado do 

normalmente praticado, devido ao recebimento à 

vista do curso, beneficiando e tornando mais 
atrativa a contratação do crédito pelo estudante.



 Cliente pessoa física que tenha
interesse em realizar curso de pós-
graduação ou queira custear o ensino
de pós-graduação do cônjuge ou
filho(a).



 A IES/Mantenedora não pode ter restrições
cadastrais junto à CAIXA.

 A IES precisa apresentar cópia ou publicação
no Diário Oficial da Portaria de
credenciamento/autorização do MEC.

 Celebrar convênio com a CAIXA para
recebimento de financiamentos.



 Idoneidade cadastral;

 Capacidade financeira;

 Comprovante de matrícula em seu nome, do 
cônjuge ou filho(a);

 Apresentar documento comprobatório do grau 
de parentesco, no caso de financiamento para 
filhos ou cônjuge.



 o interessado comparece à Agência para receber orientações;

 a Agência avalia a melhor opção de linha de crédito que atenda 
ao interessado;

 a agência solicita a documentação para a avaliação de risco, a 
ficha Cadastro Pessoa Física e verifica se a IES é credenciada 
junto ao MEC;

 aprovado o cadastro e a avaliação de risco da operação, solicita 
ao cliente a apresentação da garantia, conforme o caso e do 
comprovante de matrícula do curso a ser financiado;

 se o cliente não possuir conta de depósitos na CAIXA, 
providencia a sua abertura;

 assina contrato.



 Aval.

ou

 Caução aplicação financeira de renda fixa.

ou

 Alienação de veículos.



 IOF - cobrado no ato da contratação, conforme 

legislação em vigor;

 JUROS DE ACERTO - quando houver, 
incorporado ao saldo devedor.



 De R$1.000,00 a R$30.000,00, limitado à
capacidade de pagamento do tomador ou o
valor do curso, o que for menor.

 É financiável até 100% do valor do curso. 

 Prestação mínima de R$50,00. 

 Prazo máximo: 36 meses.



 Prestações mensais e sucessivas. 

 Débito em conta corrente de 
depósitos.



 OPERAÇÃO 149 - MODALIDADE 006 - FINANCIAMENTO MBA/POS.

- Financiamento com taxa prefixada;
- Prestações mensais, calculadas pela TABELA PRICE, debitadas em 
conta de depósito ao tomador na CAIXA;
- Sem cobertura de SCI;
- IOF à vista;
- Juro de acerto incorporado;
- Valor do financiamento creditado diretamente a IES.



 OPERAÇÃO 110 - MODALIDADE 006 - CONSIGNAÇÃO MBA/PÓS 
GRADUAÇÃO

- Empréstimo com taxa prefixada, avaliar se o convênio firmado com 
o tomador possui taxas mais atrativas;
- Prestações mensais e sucessivas, calculadas pela TABELA PRICE, 
averbadas em folha de pagamento do tomador;
- IOF deduzido do valor do empréstimo;
- Juro de acerto incorporado;
- Valor do empréstimo creditado diretamente na conta do tomador 
na CAIXA;
- O empregador deve ter convênio de consignação assinado com a 
CAIXA.



 OPERAÇÃO 105 - MODALIDADE 004 - CRÉDITO SALÁRIO 
MBA/PÓS-GRADUAÇÃO

- Destinado a cliente que não se enquadra na OP 149 ou OP 110, 
mas possui conta salário na CAIXA.
- Empréstimo com taxa prefixada;
- Prestações mensais, calculadas pela TABELA PRICE, debitadas em 
conta de depósito do tomador na CAIXA;
- IOF deduzido do valor do empréstimo;
- Juro de acerto incorporado;
- Valor do empréstimo creditado diretamente na conta do tomador 
na CAIXA.



 OPERAÇÃO 105 - MODALIDADE 003 - CRÉDITO PESSOAL -
MBA/PÓS-GRADUAÇÃO

- Destinado a cliente que não se enquadra em nenhuma das 
modalidades acima.
- Empréstimo com taxa prefixada;
- Prestações mensais, calculadas pela TABELA PRICE, debitadas em 
conta de depósito do tomador na CAIXA;
- IOF deduzido do valor do empréstimo;
- Valor do empréstimo creditado diretamente na conta do tomador 
na CAIXA.



 A IES e formalizam convênio;

 A IES oferece aos estudantes o
financiamento com ;

 O estudante / contratante formaliza
financiamento com a em até 36X;

 A realiza o pagamento do curso
total contratado a IES;



 3,28% am;

 3,02% am para Clientes com conta salário.



Agência 1001 (VILA HAUER) 

Av. Mal Floriano Peixoto, 5760

(41) 2112-4450


