Perguntas Frequentes – CredFtec
1. O que é o CredFtec? Qual o percentual de financiamento?
O CredFtec é um crédito estudantil, oferecido pela própria instituição de ensino, sem juros
ou qualquer custo adicional, que visa financiar os cursos de graduação no dobro de tempo
do curso. O aluno pode financiar 50% do semestre (cursando, no mínimo, 240h) ou 30%
(cursando, no mínimo, 180h).

2. Sou aluno EAD, posso financiar pelo CredFtec?
Sim! O aluno EAD poderá financiar 40% da mensalidade. Para isso, deverá efetuar a sua
matricula em ao menos 09 disciplinas que componham o ano, sendo 6 dessas,
necessariamente, com 60 horas/aula.

3. Quem pode contratar o CredFtec?
Alunos novos ou já matriculados em cursos de graduação, desde que estejam com as
mensalidades em dia, devidamente matriculados no mínimo de horas exigidas e tenham
renda média familiar de até 3 salários mínimos.

4. Como proceder para contratação do financiamento?
É necessário comparecer ao SAA da unidade, onde será entregue uma lista de documentos
fundamentais para que o crédito estudantil seja avaliado pela comissão de análise. Após,
deve ser feita a entrega/encaminhamento da documentação para o SAA.

5. Não tenho um fiador. Consigo financiar meu semestre?
Sim! Recentemente, o Grupo Uniftec adicionou no regulamento a possibilidade de
financiamento via nota promissória, sem a necessidade de um fiador.

6. Como se dará o pagamento da parte financiada?
Ao concluir ou trancar o curso, a restituição do CredFtec inicia. Os boletos serão gerados
diretamente pelo Grupo Uniftec e encaminhados via e-mail. As mensalidades terão
vencimento no dia 07 (sete) de cada mês, e uma mensalidade nunca se acumula com a
outra. O pagamento do Crédito Universitário será feito pelo valor atualizado do crédito na
referida data de pagamento.

7. Como faço para renovar meu contrato do CredFtec?

Para renovar, basta demonstrar interesse no SAA da unidade, estar matriculado no mínimo
de horas exigidas (conforme item 1) e entregar a documentação necessária para que seja
feita uma nova avaliação do crédito estudantil.

8. Onde encontro o regulamento/documentação exigida para o CredFtec?
O regulamento e a documentação podem ser encontrados nos endereços
https://www.ftec.com.br/servicos/voce/bolsas-e-incentivos/
https://www.ftec.com.br/static/media/uploads/Regulamento%20CREDFTEC/documentaca
o_credftec_2019.pdf, respectivamente.

9. É válido para todos os cursos?
Para todos os cursos presenciais e EAD da graduação.

10. Eu posso financiar minhas disciplinas de férias?
Sim! O aluno CredFtec pode financiar as disciplinas de férias, desde que o total de horas do
semestre regular mais as disciplinas de férias contemplem o mínimo exigido para o
financiamento.

11. Existe período de carência?
Não. Assim que o aluno conclui ou tranca o curso, a restituição se inicia.

12. Se houver reprovação em alguma disciplina eu corro o risco de perder o
financiamento?
Sim. É necessário obter a aprovação mínima de 75% para continuar financiando os próximos
semestres.

13. Caso eu queira antecipar o pagamento do financiamento, como funciona?
Neste caso, poderá contatar o setor de Bolsas e Financiamentos, pelo e-mail
bolsasefinanciamentos@acad.ftec.com.br

14. Como contratar o CredFtec se tenho outros descontos institucionais/crédito
universitário/programa de bolsas?
Alunos que participam de programas de bolsas e descontos institucionais não têm direito
ao CredFtec. Ex: Bolsa Mérito, Bolsa ENEM, Bolsa Transferência, FIES, ProUni, CredIES,
dentre outros.

15. Caso eu deseje interromper a renovação do CredFtec por um semestre, se dará o início
da restituição logo em seguida?
A renovação do financiamento é opcional e não altera o início da restituição, desde que o
aluno mantenho o vínculo com a instituição.
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