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REGULAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DO FINANCIMENTO ESTUDANTIL PRAVALER 

 PARA O 1º SEMESTRE DE 2021 
 
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná, torna público os procedimentos, critérios e 

normas para fins de adesão ao financiamento estudantil privado denominado Crédito Universitário 
PraValer para cursos de Graduação da PUCPR, modalidade presencial, a fim de subsidiar o acesso 
ao Ensino Superior. 

 
A PUCPR oferece este financiamento estudantil em parceria com a Itaú Invest. S/A.  
 
O PraValer possibilita ao estudante o financiamento de 100% (cem por cento) da 

mensalidade, o estudante realiza para o Pravaler o pagamento de 50% do valor da mensalidade nos 
dois primeiros semestres e a partir do terceiro semestre 65% do valor da mensalidade. Cada 
semestre financiado é parcelado em doze meses para pagamento e as parcelas não se acumulam. 
O prazo de pagamento do financiamento contratado é de 2,5 vezes o tempo de duração do curso 
(Ex: um curso com duração de 4 anos o aluno pagará num prazo de 10 anos). 
 
Art. 1º Podem solicitar o financiamento PraValer, com contratação a partir do 1º Semestre de 
2021, os estudantes que atendam as seguintes condições: 
 

a. Estar regularmente matriculado junto à PUCPR; 
b. Não estar vinculado a nenhum outro financiamento estudantil (FIES, CredIES PUCPR, Fundo 

Solidário Educacional ou Crédito Universitário Bradesco) ou programa de bolsa integral1 
(ProUni Integral, Primeiro lugar no vestibular e Vestibolsa); 

c. Não possuir contrato com a Quero Bolsa ou Educa Mais Brasil. 
d. Estar em situação financeira regular junto à PUCPR; se inadimplente, as parcelas vencidas 

serão analisadas e o crédito estará sujeito à aprovação da PUCPR.  
e. Que apresentem um garantidor que cumpra os requisitos do PraValer; 
f. O estudante deve ter um e-mail válido e de uso frequente. 

 

Art. 2º As solicitações do financiamento deverão ser realizadas diretamente no site do PraValer no 
endereço https://www.pravaler.com.br/. O estudante deverá realizar a simulação de seu 
financiamento e preencher o cadastro existente.  

 
Art. 3º Os solicitantes deverão acompanhar o status da contratação do seu financiamento através 
do site https://www.portalPraValer.com.br/seuportal/login e acessar as informações com seu login 
e senha cadastrados. O sistema encaminhará um e-mail a cada etapa do respectivo financiamento.  
 
Art. 4º Ao ser aprovado o financiamento, no momento da comprovação das informações, o 
estudante deverá entregar a documentação exigida exclusivamente no sistema do PraValer no site 
https://www.portalPraValer.com.br/seuportal/login 
 
Art. 5º O estudante deverá entregar para efetivação da primeira contratação e semestralmente, a 
cada recontratação, a DECLARAÇÃO de que os ajustes acadêmicos, que são de inteira 
responsabilidade do estudante, foram devidamente realizados e concluídos, DECLARANDO ciência 

 
1 Estudantes beneficiados com bolsa de estudos parcial ou desconto comercial poderão inscrever-se neste 
crédito educativo, o qual será calculado sobre o valor líquido da mensalidade. 
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de que, caso ocorra a inclusão de disciplinas após a data da referida DECLARAÇÃO, os valores 
excedentes deverão ser pagos diretamente para a PUCPR. Assim, a confirmação dos valores a serem 
financiados junto ao PRAVALER, no referido semestre, estarão condicionadas ao envio da 
DECLARAÇÃO, a qual deverá ser encaminhada, assim que forem concluídos os ajustes acadêmicos, 
via abertura de protocolo “Grad. Pres – PraValer Renovação” ou “Grad. Pres – PraValer Concessão” 
disponível no Web aluno, em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o início do semestre 
letivo2, ou conforme prazo estipulado pela Assessoria Financeira da PUCPR.  
 
Art. 6º Após o recebimento do Protocolo, a PUCPR informará os valores da semestralidade a serem 
financiados junto ao PraValer, a qual realizará a emissão do Contrato Digital de financiamento e 
disponibilizará o mesmo através de um link. O aluno e o garantidor deverão assinar digitalmente o 
contrato após o recebimento de uma chave numérica individual via SMS ou correio eletrônico. Não 
é necessário imprimir o contrato ou autenticá-lo em cartório pois a assinatura digital já efetiva a 
contratação. É recomendado que o processo seja feito via computador para evitar possíveis 
desconfigurações. 
 
Art. 7º Os contratos são semestrais, desta forma, a cada semestre o estudante poderá recontratar 
o financiamento, diretamente no site:  www.portalpravaler.com.br.  
 
Art. 8º Na Contratação do financiamento, a matrícula (que equivale a primeira parcela da 
semestralidade) deverá ser paga diretamente à PUCPR, ou seja, a matrícula não está inclusa no 
financiamento. O pagamento das parcelas financiadas de um semestre não se acumulam com as 
parcelas financiadas do próximo semestre e assim sucessivamente. Após o lançamento do 
financiamento no sistema, caso o estudante tenha efetuado o pagamento de parcelas constantes 
no valor financiado, o valor pago será devolvido ao aluno conforme solicitação via protocolo ou em 
datas específicas estabelecidas pela IES. 
 
Art. 9º Como se trata de um financiamento estudantil privado, o pagamento das parcelas é realizado 
diretamente à financeira através de boleto bancário, que por sua vez é disponibilizado no site do 
PraValer e deve ser impresso pelo próprio estudante.  
 
Art. 10º Todos os estudantes possuem um acesso exclusivo no site do PraValer, onde o CPF será o 
login de acesso e a senha será cadastrada no preenchimento das informações. O pagamento do 
primeiro boleto do financiamento emitido pelo PraValer é fundamental para a continuidade da 
contratação vigente. 
 
Art. 11º O PraValer poderá ser recontratado a cada novo semestre, desde que o aluno pague em 
dia as parcelas do financiamento já contratado, não apresente restrição junto ao SPC e Serasa (aluno 
e seu garantidor) e entregue, no Portal do Pravaler, a documentação solicitada e realize a validação 
do contrato. Desta forma, o financiamento será lançado no sistema, a cada semestre, somente após 
a entrega da documentação. 
 
Art. 12º Terá o seu financiamento reprovado o estudante que não atender os requisitos constantes 
neste regulamento, bem como com as exigências solicitadas pelo PraValer, oriundas do próprio 
financiamento estudantil privado.  
 

 
2 Conforme data de início do semestre letivo, constante no calendário acadêmico do respectivo 
semestre/ano letivo https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/calendario-academico/  
Pela Assessoria Financeira, conforme comunicados/informativos encaminhados ao e-mail do estudante. 

https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/calendario-academico/
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Art. 13º As autorizações/aprovações para este financiamento estão sujeitas ao limite orçamentário 
disponível pela PUCPR, sendo que, esgotados os recursos/limites orçamentários previstos para este 
financiamento, poderá a PUCPR proceder com a não aprovação das solicitações de financiamentos 
sem aviso prévio. 
 
Art. 14º A solicitação da contratação do financiamento junto ao PraValer não exime o estudante do 
pagamento da mensalidade, sendo que até o deferimento do contrato de financiamento do 
PraValer, com a efetivação do contrato no sistema, o aluno fica obrigado a pagar as mensalidades 
contratadas e não cobertas pelo financiamento. 
 
Art. 15º A concessão e utilização do PraValer só terão validade e vigência após assinatura e entrega 

do respectivo contrato no Portal do PraValer. Após a efetivação do contrato de financiamento com 

o PRAVALER a PUCPR fará os lançamentos do financiamento na conta do estudante. É importante 

ter ciência de que enquanto não houver a confirmação da efetivação do contrato pelo Pravaler, o 

estudante receberá o boleto das mensalidades no valor integral. 

Art. 16º O estudante fica responsável pela entrega completa dos documentos solicitados, estando 
ciente de que, caso seja constatada falta de algum dos documentos requeridos, o processo será 
automaticamente indeferido. 
 
Art. 17º O ato da submissão implica o conhecimento e a aceitação de todas as normas e instruções 
estabelecidas e na concordância expressa e irretratável com o disposto neste regulamento e nas 
legislações pertinentes a este financiamento. 
 
Art. 18º É de exclusiva responsabilidade do estudante a observância dos prazos estabelecidos, da 
verificação do formato, valores, taxas e condições a serem contratadas, bem como o conhecimento 
dos procedimentos a serem realizados para a contratação do PraValer.  
 
Art. 19º Caso o estudante tenha algum tipo de bolsa de estudos ou desconto comercial, estes serão 
aplicados no valor restante da parcela não financiada, ou seja, no valor líquido após a aplicação do 
financiamento na mensalidade. 
 
Art. 20º Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria Financeira da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná ou pelo órgão que esta designar. 
 
 

Assessoria Financeira PUCPR 

 
 


