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REGULAMENTO - PROGRAMA LS CRÉDITO – FACULDADE LS 

 

 

 

Santana Instituto de Educação Superior - Eireli, pessoa jurídica de direito privado, conforme 

Contrato Social registrada na Junta Comercial do Distrito Federal - mantenedora da FACULDADE 

LS, com sede na QSD, Lote para Comércio 05 – Taguatinga Sul – Brasília - DF, inscrita no CNPJ 

sob o nº 02.846.920/0001-50, com a finalidade de concessão de créditos aos alunos da graduação da 

Instituição, para o pagamento dos serviços de prestação educacional.  

 

1. DO PROGRAMA 

 

1.1 – O programa LS CRÉDITO tem por objeto a contratação do aluno, junto à FACULDADE LS 

por meio de Crédito Educativo Estudantil LS - LS CRÉDITO destinado a custear 50% (cinquenta por 

cento) das semestralidades do curso do acadêmico junto à Faculdade LS. 

1.2 - O LS CRÉDITO é destinado, exclusivamente, aos estudantes que tenham firmado contrato 

de prestação de serviços educacionais com a Faculdade LS e aprovados por uma analise de crédito 

feito por critérios de concessão de crédito estabelecido pela FACULDADE LS.   

1.3 O programa é exclusivo para alunos ingressantes. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. - Poderão ser candidatos ao Programa LS CRÉDITO – FACULDADE LS os alunos que atendam 

aos seguintes requisitos:  

I - estar devidamente matriculado nos cursos de graduação da Instituição;  

II - não ser ou vir a ser beneficiário de nenhum outro benefício e/ou programa governamental de 

incentivo ao Ensino Superior ou similar;  

III - estar com o pagamento da semestralidade em dia, não possuindo qualquer pendência financeira 

junto à Mantenedora da Faculdade LS compreendendo a Ensino técnico, ensino Superior ou pós-

graduação; 

IV – Apresentar tempestivamente a documentação necessária para a aprovação do crédito; 

V- apresentar fiador(es) que seja(m) responsáveis solidários para concessão do crédito; 

VI – ser aprovado na analise de crédito socioeconômica e financeira, conjuntamente com o seu fiador. 

 

3. DOS VALORES DO CRÉDITO 

 

3.1- O número de créditos decorrentes do Programa LS CRÉDITO – FACULDADE LS e os 

percentuais, que poderão ser de até 50% (cinquenta por cento), serão concedidos semestralmente, a 

critério discricionário e conforme a capacidade econômico-financeira da Mantenedora do LS 

CRÉDITO – FACULDADE LS, e tendo em vista a situação socioeconômica e financeira dos 

candidatos.  

 

3.2- O valor do crédito será calculado sobre o valor total da parcela do semestre contratado, não 

incidindo qualquer valor de redução ou desconto praticado pela Instituição. 

3.3 - Os créditos concedidos serão atualizados no mês de janeiro de cada ano apenas pela variação do 

custo da semestralidade praticada na FACULDADE LS no período, considerando a data da 

contratação do crédito e a data do seu efetivo pagamento, seguindo assim os mesmos parâmetros de 
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reajustes previstos no Edital de Semestralidade e Emolumentos, anualmente publicado pela 

Mantenedora da Instituição, na forma da lei, sem quaisquer outros acréscimos. 

3.4 - As parcelas dos créditos concedidos serão pagas sem a incidência das reduções ou descontos 

praticados pela Instituição, inclusive o desconto pontualidade sobre a parcela vincenda a ser paga. 

3.5 - Programa LS CRÉDITO deverá ser aditado semestralmente incluindo os valores das novas 

semestralidades contratadas e a cada aditamento o aluno será submetido à nova analise de crédito, 

tendo obrigação o CESSIONÁRIO o fornecimento dos documentos exigidos e atualizado para o 

recadastramento. 

 

3.6 - O Crédito utilizado pelo CESSIONÁRIO integrará o saldo devedor que no período de 

amortização poderá ser parcelado no limite de meses em que o acadêmico houver estudado com 

recursos do Crédito Educativo LS – LS CRÉDITO. 

 

3.7 - O aluno poderá, a qualquer tempo, encerrar o CRÉDITO Educativo LS - LS CRÉDITO, 

passando a contar no mês subsequente ao encerramento o prazo para início do pagamento do saldo 

devedor constituído. 

3.8 - Em casos de estrita deliberação do departamento financeiro da cedente poderá ser inserido no 

CRÉDITO Educativo LS - LS CRÉDITO débitos relativos às semestralidades anteriores ou débitos 

de natureza administrativa, com a devida analise de crédito autorizado pela Direção Administrativa 

da FACULDADE LS.  

 

4. DO SALDO DEVEDOR 

 

4.1 - O saldo devedor que trata o presente Regulamento será composto por todos os créditos 

contratados ao longo do curso, a partir da amortização até a quitação integral do débito, mais todas as 

incidências das atualizações/correções anuais acumuladas durante o período, nos mesmos índices 

aplicados às semestralidades vigentes na IES, independente do semestre de contratação. 

 

 

4.2 - O saldo devedor será constituído pela soma do primeiro crédito financiado acrescido de todos os 

posteriores aditamentos realizado pelo CESSIONÁRIO, mais as correções anuais aplicados às 

semestralidades vigentes na IES 

 

5. DA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR 

 

5.1- A amortização do saldo devedor constitui com o pagamento por meio de prestação pecuniária 

que vise reduzir o montante do crédito utilizado pelo aluno, até sua quitação, e se iniciará no mês 

imediatamente subsequente ao encerramento da concessão do CRÉDITO.  

 

5.2 - O pagamento do valor correspondente ao saldo devedor será parcelado no mesmo número de 

meses em que o acadêmico houver estudado com recursos do LS CRÉDITO e será e corregido nos 

moldes estabelecidos do item 3.3.  

 

5.3 - A primeira parcela da amortização do saldo devedor será exigível no dia 10 do mês 

imediatamente subsequente ao seu encerramento, tendo as demais parcelas vencimento todo dia 10 de 

cada mês. 
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5.4 - Na hipótese do dia de vencimento não ser dia útil, a obrigação vencerá no primeiro dia útil 

imediatamente posterior. 

 

5.5 – O Estudante poderá, a qualquer tempo, optar por antecipar parcelas ou quitar integralmente o 

saldo devedor, reduzindo com isso o prazo para pagamento/quitação do Crédito utilizado, aplicando-

se as correções vigentes à época da quitação. 

 

6. DA VIGÊNCIA E ADITAMENTOS SEMESTRAIS 

 

6.1 – O programa LS CRÉDITO, bem como todos os aditamentos realizados ao longo do curso, 

terá vigência até a quitação integral da dívida ou a critério discricionário e conforme a capacidade 

econômico-financeira da Mantenedora da FACULDADE LS. Tendo em vista a situação 

socioeconômica e financeira do aluno, a mantenedora da Faculdade LS poderá suspender o programa 

por tempo indeterminado para o aluno.  

 

7. DO CRÉDITO 

 

7.1 - O Crédito Educativo LS - LS CRÉDITO que trata o presente Regulamento poderá ser aditado 

semestralmente incluindo os valores das novas semestralidades contratadas e a cada aditamento o 

aluno será submetido à nova analise de crédito, tendo obrigação o CESSIONÁRIO o fornecimento 

dos documentos exigidos e atualizado para o recadastramento. 

 

8. DO ENCERRAMENTO DO CRÉDITO EDUCATIVO ESTUDANTIL LS  

 

8.1 - Entendem-se por encerramento a interrupção da utilização do crédito financiado por iniciativa 

do ALUNO, por conclusão do curso superior matriculado, por inadimplemento contratual ou por 

extinção do CRÉDITO Educativo LS – LS CRÉDITO, por decisão da direção da FACULDADE LS 

ou por critério discricionário e conforme a capacidade econômico-financeira da Mantenedora da 

FACULDADE LS. Tendo em vista a situação socioeconômica e financeira do aluno, a mantenedora 

da Faculdade LS poderá suspender o programa por tempo indeterminado para o aluno. 

 

8.2 - O ALUNO poderá solicitar o encerramento da utilização do CRÉDITO Educativo LS - LS 

CRÉDITO a qualquer momento. 

 

 

 

Brasília – DF, 24 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

SAYONARA SANTANA DE FRANÇA 

Presidente 


