
INFORMATIVO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ALUME 
 

1. DO FINANCIAMENTO 
 

1.1 - O financiamento estudantil, ou financiamento educacional, é 
uma alternativa para ajudar quem não dispõe dos recursos 
necessários para pagar um curso de graduação. Para o curso 
de MEDICINA AFYA terá as seguintes taxas; 

 

1.2 Com imóvel em garantia – a partir de 0,8% ao mês + IPCA, a 
começar a partir do 3° semestre. Tendo até 15 anos para 
pagar após formado. 

 
1.3 Sem Imóvel em garantia – a partir de 1,39% ao mês a começar 

a partir do 9° semestre. Tendo até 5 anos para pagar após 
formado. 

 
1.4 O aluno poderá financiar apenas o semestre vigente não 

sendo possível a inclusão de débitos anteriores. 
 
2. REQUISITOS 

 

2.1 - Por questões regulatórias e jurídicas, não podemos 
disponibilizar financiamento para estudantes menores de idade; 

 
2.2 - Podem ser utilizados até dois imóveis como garantia do 
financiamento. 

 
2.3 – Caso o aluno possua um financiamento vigente poderá solicitar 
a portabilidade para a Alume, porém o aluno não pode possuir dois 
financiamentos simultâneos. 
 
2.4 – Para os casos com Imóvel, a presença do imóvel precisa ser 
nas regiões Sul, Sudeste ou Centro-Oeste 

 
 
 
3. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

 
 

3.1 - Para alunos iniciando o 3º semestre. 
 

3.2 - O Financiamento Estudantil Alume é efetuado entre ALUNO e 
ALUME direto no site (https://alume.com/) 

 



3.3 - É necessário que o ALUNO obtenha a CARTA DE 
HABILITAÇÃO (Carta  de  Habilitação  Alume.pdf) devidamente 

preenchida e assinada, pela Instituição de Ensino Superior, 
assinatura poderá ser digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 - Toda documentação necessária para a análise inicial do 
financiamento, devidamente preenchida e assinada poderá ser 
enviada por e-mail/site para Alume. 

 
3.5 - O prazo de retorno da análise para o financiamento com imóvel 
em garantia é de 30 a 60 dias, e sem imóvel em garantia é de 7 a 14 
dias. 

 
3.6 – O Financiamento Estudantil Alume estando já aprovado, o 
aluno(a) deverá emitir o boleto das mensalidades, gerando o 
desconto de antecipação, com o vencimento de 03 dias úteis, pois 
o pagamento do boleto pela Alume ocorrerá até o final do dia útil 
seguinte. 

 
 
4. DO PAGAMENTO 

 

4.1 - O pagamento será feito através de boleto, e baixado por retorno 
bancário. 



5. RENOVAÇÃO 
 

5.1 – A assinatura do contrato é feita de uma única vez no momento da 
contratação inicial. 

 
5.2 - Para a renovação do financiamento com Imóvel em garantia é 
necessário o envio para Alume da Carta de Habilitação com valores 
e períodos atualizados pela unidade. 

 
5.3 - Para a renovação do financiamento sem Imóvel em garantia é 
necessário o envio para Alume atualização da documentação e da 
Carta de Habilitação com valores e períodos atualizados pela 
unidade. 


