BOAS VINDAS FINANCEIRAS
Se você chegou a pouco tempo, acredito que você tenha
muitas dúvidas financeiras. Nós mapeamos as principais
dúvidas financeiras e vamos esclarece-las neste documento.
Leia com atenção, pois essas informações serão importantes
durante toda sua jornada aqui na Estácio.

COMO AS COBRANÇAS SÃO FEITAS
As cobranças são feitas por semestralidade, isso quer dizer
que cada semestre(6 meses) correspondem a 1 período, por
exemplo o período 2020.1 corresponde aos primeiros 6 meses
do ano de 2020. Um período possui um custo único. Mas o
custo do período é dividido em 6 parcelas, que chamamos de
mensalidades. Veja o exemplo abaixo.

Período 2019.3 – Custo: R$1.920,00
R$1.920,00

R$320

Julho

R$320

Agosto

R$320

Setembro

R$320

Outubro

R$320

Novembro

R$320

Dezembro

COMPOSIÇÃO DO SEU BOLETO DE MENSALIDADE
Agora vamos entender como
é feito o cálculo da cobrança
do carnê de mensalidade.
Os cursos de modalidade
EAD e FLEX são cobrados
por preço fixo, isso significa
que o custo da
semestralidade não varia de
acordo com a quantidade de
créditos que estão sendo
cursados no período atual.
Vamos manter os mesmos valores do exemplo anterior(Período
2019.3 – Custo: R$1.920,00) para facilitar nosso entendimento.
Neste exemplo o aluno terá a diluição nas 2 primeiras
mensalidades e 2 bolsas aplicadas a partir da terceira
mensalidade.
MENSALIDADES DE JULHO E AGOSTO
Aluno ingressante

Valor integral
da
mensalidade

R$320

-R$271
Diluição
DIS

Valor final da
mensalidade

R$49,00

DILUIÇÃO DIS
Com a aplicação da DIS
o valor diluído é
dividido de acordo com
o número de
mensalidades previstas
até a conclusão do seu
curso. Na próxima
página veremos como
essas parcelas serão
cobradas.

MENSALIDADES DE SETEMBRO A DEZEMBRO

Valor integral
da
mensalidade

+R$11,78

-R$96
Bolsa de 5%
Bolsa de 30%

Parcelas da
DIS

-R$11,20

R$320

Conforme demonstrado na figura acima, o
percentual de desconto das bolsas não
são somados, e as bolsas não são
aplicadas na cobrança das parcelas da DIS.

VALOR TOTAL DAS
MENSALIDADES NO PERÍODO
DE INGRESSO
MENSALIDADE

VALOR

Julho

R$49,00

Agosto

R$49,00

Setembro

R$224,58

Outubro

R$224,58

Novembro

R$224,58

Dezembro

R$224,58

Valor final da
mensalidade

R$224,58

DILUIÇÃO DIS
Neste exemplo o tempo
previsto para conclusão
do curso deste aluno é
de 8 períodos,
portanto, além das
mensalidades de julho
e agosto, o aluno terá
mais 46 mensalidades.
Então, o valor que foi
diluído nas
mensalidades de julho
e agosto, R$271,00 em
cada mensalidade,
foram divididos em 46
parcelas de R$5,78 por
cada mensalidade.

MENSALIDADES DE JANEIRO A JUNHO

Valor integral
da
mensalidade

+R$11,78

-R$103,68
Bolsa de 5%

Parcelas da
DIS

Bolsa de 30%

R$345,60

REAJUSTE
A cada ano ocorre o reajuste
anual de mensalidade, de
acordo com a variação do
índice IPCA, para que não
houvesse uma diferença
muito grande de um ano para
o outro no valor de suas
mensalidades, a Estácio optou
por dividir esse reajuste e 2
momentos, então, a cada
semestre ocorre o reajuste de
suas mensalidades. No
exemplo da figura acima o
reajuste semestral foi de 8%.

-R$12,10

Valor final da
mensalidade

R$241,60

Ok, agora o aluno concluiu o
período de ingresso e foi para o
segundo período da sua
jornada, 2020.1.

VALOR TOTAL DAS
MENSALIDADES NO 2º
SEMESTRE
MENSALIDADE

VALOR

Janeiro

R$241,60

Fevereiro

R$241,60

Março

R$241,60

Abril

R$241,60

Maio

R$241,60

Junho

R$241,60

BOLSAS
Existem muitos tipos de bolsa, abaixo estão as bolsas mais
comuns, mas, para visualizar o regulamento completo de
bolsas clique aqui.
BOLSA CONVÊNIO
Se você é funcionário(a) ou dependente de funcionário(a) de uma
empresa conveniada com a Estácio, você tem até 40% de desconto,
enquanto houver vínculo com a companhia. Para o lançamento da
bolsa, consulte aqui se sua empresa é conveniada.
Você deverá fazer um requerimento no seguinte caminho:
Atendimento > Requerimentos > Novo >
Financeiro/Financiamento/Bolsa > Bolsa convênio > Faço parte de uma
empresa conveniada com a Estácio. Como consigo desconto?
Anexe toda a documentação pedida na descrição do requerimento.
O desconto será válido a partir do próximo boleto a vencer,
após o deferimento do requerimento.
Revalidação da bolsa convênio
Pode acontecer a cada semestre, quando ocorrer avisaremos com
antecedência em nossos canais de comunicação, sobre a data e como
deve ser feita a revalidação.

BOLSA CAMPANHA
Você ingressou na Estácio através de uma campanha de ingresso,
durante o período de captação, existem inúmeras campanha de
ingresso, elas variam de acordo com a data do vestibular, matrícula
acadêmica, matrícula financeira e forma de ingresso.
Você encontrar sua campanha de ingresso clicando aqui.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Seus carnês e seus
detalhamentos estão
disponíveis em suas
informações financeiras no
portal do aluno, para acessar
basta seguir o seguinte
caminho no portal do aluno:
Financeiro > Informações
financeiras.
Veja abaixo as principais
funções disponíveis em suas
informações financeiras.

Detalhe de Boleto

Disciplinas matriculadas

Bolsas

Mostra os detalhes do carnê
selecionado, com todos os
valores cobrados e os dados
de registro.

Mostra as informações
detalhadas das disciplinas
matriculadas.

Mostra todas as bolsas que
você possuiu e as que você
possui, em detalhes.

Financiamentos

Boleto Digital

Enviar Boleto Por E-mail

Mostra em detalhes seus
financiamentos, caso possua.

Selecionando o carnê e
clicando neste botão, é
mostrado o boleto referente
ao carnê selecionado.

Mostra todas as bolsas que
você possuiu e as que você
possui, em detalhes.

QUER MAIS CONTEÚDO SOBRE SUA VIDA
FINANCEIRA AQUI NA ESTÁCIO?
O conteúdo apresentado neste documento é apenas uma
introdução, oriento que você acesse o Manual do Aluno e o seu
Contrato Educacional para entender por completo sua jornada
financeira na Estácio.

Preparamos alguns vídeos
que vão te ajudar.
Confira nos links abaixo.

