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REGULAMENTO NOVO PAR 

PARCELAMENTO DO VALOR DAS MENSALIDADES ACADÊMICAS  

O Regulamento versa sobre as condições gerais, regras de concessão e restrições da oferta de 

parcelamento do valor de mensalidades através do Novo PAR. 

1. OFERTA 

1.1. O NOVO PAR é a oferta de parcelamento das mensalidades para os alunos calouros e 
veteranos que permite dividir a(s) mensalidade(s) em 2 parcelas iguais. O aluno que 
preencher todos os requisitos listados neste regulamento, poderá solicitar a 
contratação do parcelamento. 
 

1.2. Este benefício terá vagas limitadas. Cabendo exclusivamente à  ESTÁCIO a decisão 
sobre quais períodos, cursos, turnos, localidades e o número total de vagas disponíveis, 
bem como de que forma se dará a distribuição das vagas serão elegíveis ao NOVO PAR. 

 
1.2.1. Desde já, fica estabelecido que o curso de medicina não poderá ser beneficiado 

com o NOVO PAR. 
 

1.3. Os alunos não poderão se beneficiar do NOVO PAR, caso não atendam também às 
regras previstas no contrato educacional, possuam débitos em aberto com a ESTÁCIO 
ou estejam com o CPF irregular junto à Receita Federal. 
 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

 Válido para 1º Semestre de 2020 (2020.1) 
 Válido para Captação e Renovação 
 Cursos: Todos os cursos são elegíveis, exceto Medicina. 

Verificar previamente se há vagas disponibilizadas.  
 Modalidades: Graduação Presencial, EaD e Flex 
 Tipo: Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo 
 Unidades participantes: 

Nova Iguaçu – Rio de Janeiro 
Santa Cruz – Rio de Janeiro 
Niterói – Rio de Janeiro 
Madureira – Rio de Janeiro 
Norte Shopping – Rio de Janeiro 
R9 Taquara – Rio de Janeiro 
Barra I Tom Jobim – Rio de Janeiro 
São Luís – Maranhão 

 
2.1. Além do estipulado acima, a oferta de NOVO PAR possui condições adicionais 

específicas, como descrito a seguir: 

 

2.1.1. NOVO PAR SEM BOLSA 

 Não é cumulativa com bolsas, descontos, convênios ou promoções.  
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2.1.2. NOVO PAR COM BOLSA 

 Cumulativa apenas com a bolsa específica do NOVO PAR COM BOLSA 
definida em 30%. 

 Requer a indicação de um FIADOR/GARANTIDOR por parte do aluno; 

 É limitada para sem restrições em órgãos de proteção ao crédito; 

 Requer renda mínima: o ALUNO e seu FIADOR/GARANTIDOR somados 
devem ter uma renda de pelo menos 2 vezes o valor da mensalidade 
integral. O aluno pode informar a soma de sua renda e a do garantidor, ou 
comprovar somente a renda do garantidor. 

 
2.2. Para solicitação do NOVO PAR, o ALUNO deverá abrir mão de quaisquer outros 

benefícios ou formas de pagamento alternativas que porventura venha a fazer jus nos 

meses indicados para o parcelamento.  

 

2.2.1. DIS 

 O benefício do DIS poderá ser concedido normalmente nos meses iniciais e 

o NOVO PAR nos meses posteriores. As parcelas diluídas da diluição (DIS) 

virão somadas as parcelas do NOVO PAR nos meses seguintes. 

 

2.3. O valor objeto do NOVO PAR compreende tão somente os valores relativos às 

mensalidades acadêmicas no SEMESTRE CONTRATADO. Parcelas da diluição (DIS) e 

Serviços adicionais requisitados pelo ALUNO que acarretem em cobrança de valores, 

tais como, mas não se limitando a segunda chamada de provas, declarações, atestados, 

diploma em papel especial, e outros serviços aqui não descritos, não fazem parte do 

parcelamento, e deverão ser quitados normalmente perante a ESTÁCIO, conforme 

informado quando da requisição dos serviços em questão. 

 

2.4. O contrato de parcelando do NOVO PAR possui vigência semestral e não possui 

renovação automática. Portanto, cabe ao ALUNO, a cada novo semestre, se desejado 

e caso o ALUNO atenda a todos os requisitos necessários para a renovação previstos 

no contrato e no regulamento do PARCELAMENTO para tanto, bem como a ESTÁCIO 

venha a oferecer a possibilidade de parcelamento para o semestre seguinte, renovar o 

seu contrato, seguindo as regras vigentes no período da nova contratação, bem como 

fornecendo todos os dados necessários, ainda que já entregues anteriormente. 

 

2.4.1. Para efetuar a continuidade do parcelamento, o ALUNO deverá, além de observar 

o estrito cumprimento das regras e obrigações previstas no REGULAMENTO, 

CONTRATO DE PARCELAMENTO e EDUCACIONAL, efetuar a renovação da 

matrícula até o último dia do respectivo período de renovação de matrícula da 

Instituição de Ensino. 

As datas de encerramento dos períodos acadêmicos poderão ser consultadas no 

Calendário Acadêmico e/ou em sua unidade. 

 

2.5. Ressalta-se desde já que o NOVO PAR não desobriga o ALUNO no tocante às suas 

obrigações financeiras, relativas ao pagamento futuro do período acadêmico 
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matriculado, originando o contrato do NOVO PAR. 

 

3. DO PAGAMENTO E VALORES 

3.1. O pagamento será feito através de parcelas mensais e consecutivas correspondentes a 
50% (cinquenta por cento) do valor integral das mensalidades acadêmicas, sendo o 
valor dividido em um número de parcelas suficientes para quitação integral das 
mensalidades. Caso haja alteração no número de disciplinas/créditos durante a 
vigência do contrato, os valores das parcelas serão alterados. Tais valores serão 
calculados de forma retroativa à primeira mensalidade, conforme regra do contrato de 
serviços educacionais. 

3.2. Cada mensalidade será parcelada em duas parcelas mensais sequenciais de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da mensalidade cada. A ordem de cobrança das parcelas 
será pelas mensalidades mais antigas primeiro. Logo, a primeira mensalidade a ser 
parcelada será quitada nas duas primeiras parcelas mensais, a segunda mensalidade 
nas duas parcelas seguintes e assim por diante. Ou seja, alteração no valor das 
mensalidades motivado, por exemplo, por inclusão de disciplinas, irá impactar 
parcelas em meses futuros. Consulte os seus últimos boletos do parcelamento para 
entender qual mensalidade está sendo cobrada. 

3.3. As parcelas não se acumulam com as demais parcelas de um outro contrato de 
PARCELAMENTO, de maneira a evitar cobrança simultânea, somente em caso de 
assinatura de novos contratos de parcelamento do NOVO PAR. As parcelas do novo 
contrato começarão a ser cobradas após as parcelas do contrato anterior. 

3.4. O valor da mensalidade a ser parcelada será corrigido pelo índice IPCA após 12 (doze) 
meses da data em que seria devida caso não houvesse parcelamento. A correção será 
aplicada em períodos de 12 (doze) meses até quitação total do contrato. Sobre o valor 
parcelado não incidirá juros de qualquer natureza. 

3.5. O pagamento das parcelas do contrato de PARCELAMENTO deverá ser quitado 
normalmente, independentemente da situação acadêmica do ALUNO. Ou seja, caso o 
aluno venha a se formar ou desistir de seu curso (cancelamento, trancamento, evasão 
e demais situações), ainda deverá pagar as parcelas remanescentes do(s) contrato(s) 
de parcelamento. 

3.6. Na hipótese de atraso igual ou superior a 90 dias corridos no pagamento de pelo 

menos uma das parcelas do contrato, haverá cobrança antecipada do(s) contrato(s) 

firmados. 

4. RESCISÃO  

4.1. O contrato do NOVO PAR poderá ser rescindindo voluntariamente em qualquer 

momento por solicitação do ALUNO (através de requerimento específico no SIA) ou, 

automaticamente, em qualquer hipótese de término/cancelamento do Contrato 

Educacional. 

4.2. As parcelas do contrato do NOVO PAR deverão ser quitadas normalmente de acordo 

com os valores contratados.  Podendo inclusive ser aplicadas multas e juros por 

inadimplência, ambos previstos no contrato educacional. 


