
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL DO CURSO DE MEDI CINA DA FICSAE ¹  
 
 

Caberá à Mantenedora² decidir sobre a concessão de Financiamento Educacional para o curso de 

medicina. 

 

Os beneficiários de Financiamento Educacional serão escolhidos pelo Comitê de Análise de Bolsas. 

 

O valor total do número de bolsas/financiamentos concedidos dependerá da receita do Curso de medicina. 

Fica desde já estabelecido que o valor total de bolsas/financiamentos concedidos não será superior a 20% 

(vinte por cento) do montante total obtido com a receita de mensalidades do curso de Medicina.  

 

O financiamento corresponde a 100% (cem por cento) da semestralidade do curso de Medicina da 

FICSAE, devendo ser renovado a cada novo semestre letivo, condicionado a efetivação da matrícula. 
 

O CONTRATANTE pagará a Instituição de Ensino, 144 parcelas mensais e sucessivas com importância 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade vigente na data de vencimento. 

 

 
 

� Semestre da Contratação: Semestre em que o ALUNO efetivou a contratação do parcelamento das mensalidades. 

� Mensalidades: Objeto do Financiamento. 

� Início do Pagamento: Semestre em que o ALUNO iniciará o pagamento do parcelamento do semestre contratado. 

� Final do Pagamento: Semestre em que o ALUNO quitará o pagamento do parcelamento do semestre contratado. 

� Carência: Período que compreende a contratação do parcelamento e o início do pagamento do semestre contratado. 

� Parcelas: Quantidade de parcelas necessárias para amortizar o semestre contratado. 

� Valor das Parcelas: 50% do valor da mensalidade vigente na data do vencimento.  

 

Somente alunos aprovados no processo de seleção regular do curso de Medicina da FICSAE serão 

elegíveis para solicitação do Financiamento Educacional.  

 

A seleção dar-se-á por critérios socioeconômicos e acadêmicos. 

 

 



O prazo máximo de utilização do financiamento será de 12 semestres, que corresponde ao período 

remanescente para conclusão do curso em que o CONTRATANTE está matriculado.  

 

Para realizar as renovações a cada semestre, o aluno deverá estar rigorosamente em dia com o 

pagamento das parcelas do financiamento e não pode ter sido reprovado ou ter sofrido medida disciplinar 

maior de qualquer natureza. 

 

Após lista de aprovação ter sido divulgada, os interessados deverão requerer formalmente o 

financiamento, seguindo os critérios da FICSAE, juntando-se os documentos comprobatórios. A FICSAE 

poderá a qualquer momento solicitar documentos adicionais para análise do Financiamento Educacional. 

 

O resultado da análise será divulgado em momento anterior à data de efetivação da matrícula no curso. 

Cabe esclarecer que a apresentação de declaração ou qualquer outro documento que se comprove 

inverídico ocasionará a suspensão do Financiamento Educacional.  
 

A contratação do Financiamento Educacional deverá ser feita no período que antecede a matrícula para 

concessões iniciais ou renovações. Os prazos definidos serão comunicados aos candidatos em tempo 

apropriado.  
 

Apenas está contemplado no Financiamento o valor das mensalidades. Os serviços extraordinários 

solicitados, tais como, segunda chamada, segunda via de documentos, revisão de prova, disciplinas 

decorrentes de reprovação, declarações, atestados, histórico escolar, diploma e outros, caso sejam 

cobrados, serão devidos pelo CONTRATANTE à Instituição de Ensino. 

 
 
¹ FICSAE é a sigla de Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein 

² A Mantenedora da FICSAE é a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, Instituição que realizará apoio e 

amparo à FICSAE. 


