REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DIRETO ESTUDANTIL
-PPDE
1.

OBJETO

e

0 Parcelamento Direto Estudanlil concedido pelas FACULDADES INTA
um
programa de parcelamento
de credito educative para ades6es a parlir do
semestre 2015.2 que se dastina aos estudantes dos curses de graduac;:ao. com
recurses tnsuflcrentes proprtos ou famtliares. para o custeio de seus estudos, em
prazo de quitacao estendtda.

2

PARCELAMENTO

21
O parcelarnento sera concedido pelas Faculdades INTA aos estudantes
regularmente matriculados em numeros de vagas a ser definido sernestralmente
pelo Conselho Deliberativo - CODE e dtvulgado em processo de selecao do
Programa de Parcelamento Direio Estudanlil - PPDE 0 valor a parcelar nao
podera ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do valor da semestralidade cobrada
pela instituicao contratada ao estudante beneficiario no semestre da concessao
do programa
2.2
As
Faculdade s
INTA
permituao
o
semestralidade de acordo com a tabela abaixo.
60 (SESSENTA) PARCELAS, vejamos.

NUMERQ DE

parcelarnento
LIMITANDO-SE

da
EM

PARCELAMENTO EM

SEMESTRSS
CONTRATADOS

01 (um) semestre

Carencia de 6 meses•

+

6 (seis) meses

02 (dois) semestres

Carencia de 6 meses"

+

12 (doze) meses

03 (tres) semestres

Carencia de 6 meses·

+

18 ( dezolto) meses

04 (quatro) semestres

Carencia de 6 meses·

+

24 (vinte e quatro) meses

05 (cinco) semestres

Carencia de 6 meses•

+

30 (trinta) meses

06 (seis) semestres

carencia de 6 meses·

+

36 (trinta

07 (sete) semestres

Carencla de 6 meses·

+

42 (quarenta e dqls) meses

08 (oito) semestres

Carencia de 6 meses:

+ · 48 (ouarenta

e seis)

meses

e oito)

meses

I

09 (nove) semestres

carencia de 6 meses"

+

54 (cmquenta e quatro) meses

10 (dez) semestres
Carencia de 6 meses•
+ 60 (sessenla) meses
.. ··:=¥J:;;:fa,. PARA ESTUDANTES 00 CUR$¢ (>E MEDl¢lNA -.., -+ 66 (sessenta e seis) meses
11 ( onze) semestres
1 Carencia de 6 meses"
72 lsetenta e dois) meses
12 (doze) semestres l carencia de 6 meses"
+
2.3.
Durante o perlodo de vigencia do contrato. o percentual da mensalidade
nao contemplada pelo programa de parcelamento - PPDE devera ser paga a
lnstitui9l\o de Ensino, respertanoo os regulamentos da lnstinncao, quanta ao
vencimenlo, locale forma de pagamento.
2.4. Nao poderao participar do Programa esludanles que tenham outro(s) tipo(s)
de beneficio(s) junto a IES ou que conste como beneficiario do FIES ou de
Programa de Credito Educativo. bolsas ou convenios Os estudantes que
aderirem ao PPDE renunciarao lacrtamente qualquer outro beneficio
anteriormente concedido.
2.5. Podera se candidatar ao Programa o estudante que estiver regularmente
matriculado. desde que atenda a requlamentacao do Programa.
2.6.
A renovacao do contrato ]unto as Faculdades INTA ocorrers
semestralrnente, medrante cumpnmento das condicoes estabelecidas abaixo
a) Esteja adimplente com o percentual nao contemplado pelo PPDE;
b) Nao tenha reprovado mais de uma disciplina no semestre anterior;
c) Tenha nova analise de credito aprovada pela IES, mediante entrega de
documentaeao atualizada.
2.7.
No ato da renovacao do parcelamento serao avaliados: o dado cadastral
do estudante, do grupo familiar e dos garantidorlfiadores, ficando autorizada as
Faculdades INTA a promover todas as pesqulsas necessarias nos otversos 6rgaos
de restrtcao ao credito, pubhcos e pnvados, para la! fim; reservando-lhe o direito
de cancelamento ou nao renovacao do parcelamento.

S. AMORTIZA9AO DO PARCELAMENTO
3:1.
O pagamento dos valores PARCELADOS sera fe1to pelo beneficiario do
Programa, com carenea de 06 (sets) meses para inici do pagamenlo,
contados a partir do terrnino do ultimo semestre contrata at av~ do PPDE
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3.2
Para o efeito de assegurar a rotatividade e a auto sustentabilidade do
PPDE e permitir novas concess6es de parcelamento em beneficio dos futuros
estudantes da instituic;ao. o valor do parcelamento e da semestralidade sera
atuallzado pelo IGP-M da Funda9ao Getullo Vargas do perlodo. podendo a
quantia a ser amoruzada pelo estudante beneficiario das Faculdades INTA. em
nenhuma hip6tese. ser inferior ao valor original do credito educative peto mesmo
recebido. tendo em vista que a correcao monstana objetiva repor a perda do real
valor da moeda, subtraido, corroido pela inflac;:ao.
3.3.
0 parcelamento concedido ao estudante beneficiado tera vencimento
antecipado e sera imediatamente exigivel na ocorrencia das seguintes

tupoteses:
a} Abandono ou afastamento do aluno do curse por inicrativa deste;
b) Transferencia do aluno para outra tnstituicao de ensino:
c) Trancamento do curso ou matricula instrtuctonat por iniciativa do aluno:
d) Outras ocorrenclas que importem no afastamento ou suspensao do vrncuto
entre o estudan!e beneficiario e as Faculdades INTA:
e) Apresentacao de documentos inid6neos ou falsos com o objetivo de se habilitar
ao recebimento do parcelamento;
fl Descumprimento de qualquer olausuta ou obrigac;ao contratuat,
g) lngresso do aluno em qualquer outro programa de parcelamento estudantil;
h) Obtsncao, pelo aluno. de qualquer tipo de beneficio. seja parcial ou total. que o
desobrigue do pagamento das obriqacoes com a instilui9ao de ensino.

4. DA INSCRl«;AO NO PROGRAMA - PPDE
4.1. Os interessados ceverao realizar sua mscricao em requenmento especifico
ciretamente
Coordenacao do Programa de Parcelamento Direto Estudantil -

a

PPDE.
4 2. Para aderir ao Parcelamento, o estudante devera ter os seguinles crtterios
·Cumutalivamente:
a)

. ,v
I/
1

rt ' li

Ser estudante regularmente matriculado das Faculda~eytN

J

b) Nao possuir outro t1po de beneficio,
bolsas, convenios e etc.

como por exemplo:

c) Manter bom desempenho acacemico e que atenda
Programa.

a

FIES, PROUNI,

regutamentayao do

d) Apresentar 01 (um} garantidor/fiador que possa garantir o credito concedido.
com composicao de renda que comprove, na soma da renda bruta do
garantidor/fiador. o valor mensal minimo de 03 (Ires) vezes o valor da parcela a
ser contratada
e) Nao ter conseguido adesao ao Programa de Financiamento Estudantil FIES salvo estudante graduado.

5. PROCESSO SELETIVO
5.1. 0 candidato devera protocolar junto as Faculdades INTA, atraves da
coordsnacao do Programa de Parcelamento Direto Estudantil - PPDE
requerimento de soucitacao de participayao no PPDE, umtamente com a entrega
da documentagao COMPLETA exigida
Ap6s entrega da ficha de inscricao devidamente preenchida e da
docurnentacao, o estudante aquardara o resultado da pre-selecso.
5.2.

5.3. A nao apresentacao dos documentos irnplicara no cancelamento da
respectiva i nscricao

6. DOCUMENTOS DO CONTRATANTE
6.1.
Os candidates pre-selecionados deverao apresentar os documentos
abaixo relacionados de todos os integrantes do grupo familiar. em fotoc6pias
autenticadas:
a) Fotoc6pia da carteira de identidade e CPF (se rnenor, apresentar certidao de
nascimento)
b) .Fotoccipia da carteira de identidade e CPF dos genitores.

c) Certidao de nasctmento, ou de casamento civil. ou declaracao ~de uruao
estavel/certidao de casarnento religioso do aluno .:
os pais quando
dependente destes.
!
. ~

riv

I ~

~IM.IA
~FAcuLoAoes

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA
Recredenclado atraves da Ponaria Ministerial N.0 70, de 30/01/7014 - D.O.U. 31/01/2014

d) Certidao de 6bito do conjuge. do pa1 e/ou da mae do candidate se falecido(s),
quando dependente destes.
e) Comprovante de tentativa
Estudantil - FIES .
. t)

de mscncao

no Programa de Financiamento

Hist6nco Escolar.

g) Comprovante de endereco atualizado.
membro cornprovadarnente da familia.
h) Se assalariado,

os 03 (1res) liltimos

em nome do conlratante

contracheques.

Cadastro Nacional de

lnformacoes Socials

CNIS ou Guia de Recolhimento
lnformac;:6es a Pravidencia Social - GFIP
i)

ou algum

do FGTS

e de

Se trabalhador autonomo ou profissional liberal, gu1as de recolhimento de
INSS dos tres ultimos meses. compativeis com a renda declarada e
Decla1ar;;ao comorobeto.ta de Percepcao de Rendimentos
DECORE
(deve ser entregue documento original) dos tres ultimos meses. feita per
contador ou tecnico oontabit mscrito no CRC. acompanhada da respecnva
cecraracao de impasto de renda.

j) Se diretor de empresa ou socio e necessano apresentar comprovante de
pr6-labore. contrato social e Declaracao de lmposto de Renda Pessoa
Jundtca. Se a empresa asta inativa, apresentar declaracao simplificada da
pessoa juridica de inatividade emilida pela Receita Federal do Brasil.
ou pensionista. apresentar comprovante de recebimento de
aposentanoria ou pensao, quars sejam· extrato bancano dos ult1mos 03 (tres)
meses ou extrato de pagamento de beneftcro ermttdo no site da Pravidencia
Social. disponivel no domlnio <http.liwww.previdencia.gov.br/servicos-aocidadaoftodos-os-servicos/extrato-de-pagamento-de-benef1cio/>

k) Se aposentado

I)

Se rendimenlos auferidos do patrimonio (aluguel).
de t.ocacao.

recibos emitidos e Contrato

m) C6pia da Dectsracao do lmposto de Renda, emitida pela RECEITA, de todos
os membros que possuem renda e declaram IR. copra das Docterucoc« de
/sento para os cue nao declaram IR
n) Duas fotos 3x4 colorida do candidate.

Os comprovantes

de rendimentos dos integrantes

do grupo familiar sao

p

J
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FACULDADES

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA
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DO GRUPO FAMILIAR

7 1. Entende-se como grupo familiar o conjunto de pessoas residindo na mesma
moradia. desde que.
7.1 1. Sejam relacionadas ao candidato pelos seguintes graus de parentesco: pai
padrasto, mae, macrasta. c6n1uge, companheiro(a). fllho\a). enteado(a) 1rmao(a),
avo(6);
7.2. Entende-se como Renda Bruta Total Mensa! Familiar o sornatono de todos
os rendimentos auferidos por todos os membros do grupo familiar que
compreende a renda bruta mensal familiar, composta do valor brute de satanos,
proventos, pensoes alimenticias, aposentadorias, cornissoes. pro-labore. outros
rendimentos do trabalho
nae assalariado, rendimentos
do mercado
informal ou autenomo, rendtmentos autendos do patnmonto e quaisquer outros de
todos os membros do grupo familiar. inclumdo o candidato.

8.

DOCUMENTOS DO GARANTIDOR/FIADOR

E CONJUGE

8.1. Os candidates pre-selecionados deverao apresentar os documentos dos
garantidorifiadore conjuge abaixo relacionados. em totocopias autenhcadas
a) Carteira de identidade e CPF e. se casado. tambem de seu conjuge.
b) Certidao de casamento civil. ou declaracao de uniao estavel/certidao r.Je
casamento religioso, se rorem separado ou vluvo, apresen1ar documentos
comprobat6rio.
c) Comprovante de encereco atualiz.ado. em nome do garantidor/iiador ou algum
membro comprovadamente da famllla. quais sejam· fatura mensal de consumo de
agua ou energia eletrica.
d) Se assalariado. os 03 {Ires) ultirnos contracheques. Cadastro Nacional de
tntormacoes Socials - CNlS ou Guia de Recolhimento do FGTS e de tntormacoes
a Prev1denc1a Social - GFIP.
e) Se trabalhador aut6nomo ou profissional liberal. guias de recolhirnento de
INSS dos Ires uttimos meses. compativeis com a renda declarada e Dectaracao
Comprobat6ria de Percepcao de Rendimentos - oeco:A<(deve ser
entregue documento original) dos tres ultirnos meses. feitaJJ lo,fJ,yu

rr#
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J
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FACULDADES

~IJN.IA
tecruco contabil rnscnto no CRC. acompanhada da respectiva declaracao de
imposto de renda.
f) Se diretor de empresa ou socio, e neceesario apresentar cornprovante de
pro-labore, conlrato social e Declaracao de lrnposto de Renda Pessoa

Juridica. Se a empresa esta inativa, apresentar declaracao simplificada da
pessoajuridica de inativrdade emitida pela Recelta Federal do Brasil.
Se aposentado ou pensiorusta. apresentar comprovante de recebimento de
aposentadoria ou pensao, quais sejam. extrato bancario dos ullimos 03 (Ires)
meses ou extrato de pagarnento de beneficio emi1ido no site da Previdencla
Social.

g)

h) Se rendimentos

aufendos do patrimOn10 (aluguel).

recibos emitidos

e

Contrato de t.ocacao.
i) Copia da Declaracao do Impasto de Renda, emilida pela RECEITA. de todos
os membros que possuem renda e declaram IR; c6pia das Dectorocoee de lsento
para OS que nao declaram IR.
j)

Declaracao do Impasto de Renda e, no caso do garanlidor/fiador ser casado,
declaracao do Impasto de Renda do c6njuge
k) A cornprovacao

de rendlmento mensal, na soma da renda bruta do
garantidorlfiador, pelo menos Ires vezes o valor da parcela a ser contratada
atraves do PPDE.
As FACULDADES INTA poderao, a seu criteria, exlglr a apresentacao do
original dos documentos e quaisqucr outros documentos que julgar
necessaries a comprovacao das lnformacoes, prestadas pelo candidato
na lnscrlcao.

9. GARANTIAS

9. 1. Nas hip6teses de morte, rnudanca de domicilio, ou verificacao de
inidoneidade do garan1idor/fiador, ap6s a assinatura do Contrato. ficara
suspense o credito ate a comprovacao da restauracao da respectiva idoneidade
ou a substnuicao par outro garantidorffiador idoneo.
9.2.
Nao podera ser garantidor/fiador o conjuge do candidate. estudante
botsista participante do Programa, beneticierio do FIES ou de/ o · tro f('rQgrama de
Credito Educative.
;
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9.3.

0 garantidor/fiador

tera que ser maier de 18 (dezoito) e menor de 70

(setenta) anos
9.4.

O garantidor/fiador

e o estudante contemplado pelo credito, nao pode

possuir restricoes comerciais e/ou bancartas
9.5

Nao podera ser apresentado o mesmo garantidor!fiador para mars de

um candidate ao PPDE das FACULDADES INTA.

10.

DA PRE-SELE<;AO

As Faculdades INTA reatizarao uma analise socioeconomica do candidate,
atravss dos documentos entregues. Sera selecionado o candidate que nver o
10.1

menor "Fator Renda" apurado de acordo com a formula abaixo:
FR= RBTMF
NGF
FR = Falor Renda
RBTMF :: Renda Bruta Total Mensal Familiar (soma do valor bruto dos salaries.
proventos, pensoes, aposentadorias, outros rendimentos do lrabalho nae
assalariado, rendimentos do mercado informal e aut6nomo, de todos os
integrantes do grupo familiar inclusive do candidate).
NGF
N(imero de componentes do Grupo Familiar rnorando na mesma residencia
(pai, mae, padrasto. madrasta, irmaos, esposo (a}, filhos ou enteados, avii e avo).

=

10.2

O resultado da pre-setecao se dara por ordem classificat6ria em ordem
crescente do Falor Renda apurado, conlorme formula apresentada no item

10 1
11.

ANUENCIA DO REGULAMENTO

0 presente Regulamento vigorara a parnr da sua assinatura. revogando-se as

disposicoes em contrano.
Sobral, 28 de setembro de 2015.

