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EDITAL Nº 31/2020 – UNICRED EDUCAÇÃO 

 

A Presidente da Fundação Universidade de Cruz Alta, Profª. Ma. Luísa Cristina 
Carpovinski Pieniz, entidade mantenedora da Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ, 
no uso de suas atribuições estatutárias e em parceria com a COOPERATIVA DE 
ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED ELEVA LTDA., torna público o presente 
Edital UNICRED EDUCAÇÃO Nº 31/2020, visando a abertura do calendário de 
inscrições, para a linha de crédito – UNICRED EDUCAÇÃO, de acordo com os seguintes 
critérios: 
 
1. DO PÚBLICO-ALVO: Acadêmicos(as) em situação regular e/ou com vínculo 
acadêmico vigente junto à Universidade de Cruz Alta nos cursos de graduação ou pós-
graduação. 
 
2. DO VALOR DO CRÉDITO: O crédito concedido corresponderá aos valores a serem 
contratados no semestre 2020/02, parcelados em até 12 (doze) vezes para os cursos 
de graduação, ou em até 60 (sessenta) vezes no caso de cursos de pós-graduação, 
autorizadas pela UNICRUZ e UNICRED, sujeito a análise de crédito e de acordo com as 
taxas descritas no Anexo I do presente instrumento. 
 
Parágrafo único. A UNICRUZ irá conceder um desconto de 06% (seis por cento) sobre 
os valores contratados no período letivo determinado no presente Edital no ato da 
contratação. Os valores referidos deverão ser quitados no ato da concessão do crédito 
por meio de boleto específico que será gerado no ato da assinatura do contrato. O não 
cumprimento desta determinação acarretará no cancelamento do referido desconto.  
 
3. DA INSCRIÇÃO: As inscrições poderão ser realizadas pelo endereço 
creditoeducativo@unicruz.edu.br ou presencialmente na Secretaria Acadêmica da 
Universidade de Cruz Alta, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h30min, e das 14h às 
17h30min, até o dia 19 de agosto de 2020, podendo haver alteração de horário em 
razão das medidas oficiais de combate ao novo coronavírus. 
 
I – Para realizar a inscrição por meio eletrônico, o(a) candidato(a) deverá anexar cópia 
digitalizada (scanner ou similar de boa qualidade) de toda a documentação descrita 
neste Edital. 
II – Para realizar a inscrição presencialmente, o(a) candidato(a) deverá trazer toda a 
documentação descrita neste edital e entregá-los na Secretaria Acadêmica da 
Universidade de Cruz Alta. 
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: O requerimento de inscrição deverá estar 
acompanhado de fotocópia atualizada dos seguintes documentos: 
 
I – Documento de identificação (RG, CPF, CNH ou Carteira de Trabalho); 
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II – Comprovante de Endereço (um comprovante dos últimos 03 {três} meses); 
III – Comprovante de renda e patrimônio; 
IV – Comprovante profissional; 
V – Certidão de casamento ou união estável (se aplicar); 
VI – Documento de identificação do cônjuge (se aplicar); 
VII – Outros documentos eventualmente solicitados pela UNICRED. 
 
4.1. O(A) candidato(a) que não atender aos critérios de análise de renda ou garantias 
solicitadas pela Cooperativa UNICRED poderá indicar pessoa apta a integrar o Contrato 
Particular de Mútuo como coobrigado solidário/fiador, observando os seguintes 
requisitos: 
 
I – Ter idade superior a 18 (dezoito) anos; 
II – Não possuir registro de restrição financeira; 
III – Não ser cônjuge ou companheiro do candidato; 
IV – Apresentar os mesmos documentos elencados no Item 4 deste edital. 
 
5. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO, OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRÉDITO: Está 
sujeito aos critérios de análise da UNICRED EDUCAÇÃO. 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: mais informações poderão ser obtidas através do e-mail 
creditoeducativo@unicruz.edu.br ou pias@unicruz.edu.br, telefones: (0XX) 55.3321- 
1562, (0XX) 55.3321-1532 ou, ainda, na Secretaria Acadêmica da Universidade de Cruz 
Alta de segunda a sexta-feira, nos horários já mencionados. 
 
 

Cruz Alta, 16 de julho de 2020. 
 
 
 

Profª. Ma. Luísa Cristina Carpovinski Pieniz  
Presidente da Fundação Universidade de Cruz Alta 

 
ANEXO I – Taxas Cooperativa UNICRED 

 

Prazo Taxa Categoria 

Até 12 meses 1,99 a.m. Graduação 

Até 24 meses 1,49% a.m. Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado 

Até 36 meses 1,59% a.m. Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado 

A partir de 37 e até 60 meses 0,99% a.m + CDI Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado 
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