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O Plano de Pagamento
Alternativo (PPA) é o
parcelamento sem juros do
Cesupa, que permite pagar o seu
curso em parcelas de menor
valor, por mais tempo.
Ao prolongar o seu pagamento,
um curso que você pagaria em
quatro anos, por exemplo, passa
a ser pago em seis anos, o que
diminui o valor de cada parcela
e lhe proporciona maior
flexibilidade.

Por ser realizada
diretamente conosco,
essa facilidade é cheia
de vantagens.

Parcelamento pré-aprovado
para calouros
Não é necessário ter
conta em banco
As parcelas são sem juros

Não precisa da nota
do ENEM
Dispensa fiador

O SEU FUTURO
É ACESSÍVEL

Thais Mutran, Nutrição - “O PPA me auxiliou muito na
minha carreira porque com ele eu pude economizar
dinheiro para participar de eventos extracurriculares e
também aprimorar o meu currículo”.

Lorena Beatriz Santos, Enfermagem - “Foi algo
extremamente decisivo nessa nova fase da minha vida
porque o PPA trouxe muita flexibilidade, ele trouxe uma
organização muito viável no financeiro”.

Victor Telles, Ciência da Computação - “A minha família
pôde pagar parcelas menores em relação à mensalidade do
meu curso, sem burocracia e sem juros. Além disso, [...] eu
poderia pegar esse dinheiro e investir na minha carreira,
fazendo alguns cursos e adquirindo equipamentos”.

COMO EU
SOLICITO
O PPA?

É fácil e sem burocracia. A primeira
etapa é totalmente on-line, por meio
da pré-matrícula disponível para
todos os calouros. O pagamento
também pode ser feito pela internet
e, para finalizar, basta assinar e
entregar o Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais. Quer
entender melhor?

Role para a próxima página

COMO EU SOLICITO
O PPA?

1.

Se você é nosso calouro,
a primeira etapa é fazer
sua pré-matrícula

2.

Selecione a opção Plano de
Pagamento Alternativo (PPA)
e siga o passo a passo de adesão

3.

Pague o seu boleto com o
valor do PPA

4.

Imprima, assine e entregue o
Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais junto ao Termo
de Adesão ao PPA

5.

Pronto! Você está no PPA!

POR QUE ESCOLHER O PPA?

Nota do ENEM

Burocracia

PPA

FIES e P-FIES

Não exige.

Exige nota
mínima de 450
pontos e nota
acima de zero
na redação.

Sem burocracia.
Com burocracia.
Tudo é feito
O aluno deve
diretamente no
ir ao banco.
Cesupa.

Não é

Percentual de
financiamento.
Financiamento É parcelamento.

Juros

Fiador

É definido de
acordo com a
renda familiar.

Não tem.

Varia de acordo
com o banco
escolhido no
P-FIES.

Não precisa.

Precisa de
fiador com
renda igual ao
dobro do valor
da mensalidade.

CONFIRA OS VALORES
PARA O SEU CURSO
Curso

Valor sem
PPA

Valor com
PPA

Administração (8 semestres)

R$ 1.421,19

R$ 947,46

Arquitetura e Urbanismo
(10 semestres)

R$ 1.557,51

R$ 1.112,51

Ciência da Computação
(8 semestres)

R$ 1.946.88

R$ 1.297,92

Direito (10 semestres)

R$ 1.946,88

R$ 1.390,63

Enfermagem (10 semestres)

R$ 1.477,86

R$ 1.055,62

Engenharia Civil
(10 semestres)

R$ 1.752,20

R$ 1.251,57

Engenharia de Computação
(10 semestres)

R$ 1,752.20

R$ 1.251,57

Engenharia de Produção
(10 semestres)

R$ 1.557,51

R$ 1.112,51

Farmácia (10 semestres)

R$ 1.477,86

R$ 1.055,62

Fisioterapia (10 semestres)

R$ 2.067,94

R$ 1.477,10

Nutrição (8 semestres)

R$ 1.847,32

R$ 1.231,55

Odontologia (10 semestres)

R$ 3.605,40

R$ 2.575,28

Psicologia (10 semestres)

R$ 1.717,18

R$ 1.226,55

Publicidade e Propaganda
(8 semestres)

R$ 1.435,27

R$ 956,85

1. Todos os valores são de 2021 e estão sujeitos à correção
de acordo com o índice de reajuste das mensalidades escolares.
2. Os valores com PPA referem-se a uma simulação
realizada para um parcelamento sem juros de 24 meses.

AINDA NA DÚVIDA
SE O PPA É
PARA VOCÊ?
Estamos disponíveis para fazer parte
de cada etapa da sua jornada rumo à
graduação. Para mais informações, é
só falar com a gente:

(91) 4009-9147/9149
CESUPA.BR/PPA

@cesupaonline

