




QUEM SOMOS?

300 +43 MIL 21

EMPREGOS DIRETOS COOPERADOS PONTOS DE 
ATENDIMENTO



PONTOS DE 
ATENDIMENTO

 ABADIA DOS DOURADOS

 ARAGUARI – CENTRO

 ARAGUARI – JARDIM REGINA

 ARAGUARI – MELO VIANA

 ARAGUARI – MINAS GERAIS
 ARAXÁ

 CASCALHO RICO

 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

 COROMANDEL

 ESTRELA DO SUL

 GRUPIARA

 IBIAÍ

 MONTE CARMELO – BOA VISTA

 MONTE CARMELO – CENTRO

 MONTE CARMELO – VILA NOVA

 MORADA NOVA DE MINAS

 PIRAPORA

 ROMARIA

 TRÊS MARIAS

 UBERLÂNDIA – CREDUFU CENTRO

 UBERLÂNDIA - MARTINS



VISÃO

“Ser reconhecida na nossa área de atuação como a
principal instituição financeira, com solidez e
credibilidade, propulsora do desenvolvimento
econômico e social dos associados”



MISSÃO

“Gerar soluções financeiras adequadas e
sustentáveis, por meio do cooperativismo, aos
associados e às suas comunidades”



OBJETIVO

O SICOOB UNIVERSITÁRIO é destinado a financiar
a graduação na educação superior de estudantes
matriculados no IMEPAC a partir do 2º período.



PRÉ-REQUISITOS

 ASSOCIAR-SE AO SICOOB ARACOOP

 CAPITAL SOCIAL: R$1.000,00

Capital social é o valor, em moeda corrente, que cada pessoa investe ao
associar-se e que serve para o desenvolvimento da cooperativa. Para
tornar possível a manutenção e promover o desenvolvimento dos
serviços que a cooperativa deve prestar aos cooperados.

Poderá ser negociado o parcelamento.



PRÉ-REQUISITOS

CONTRATAÇÃO:

 Aprovação de 80% das matérias cursadas;

 Apresentação do Histórico Acadêmico;

 Apresentação do Contrato de Matrícula ou rematrícula.

 Financiamento de mensalidades: a partir do 2º período -
financiamento de 50%;



CONDIÇÕES DE
FINANCIAMENTO

 Financiamento de mensalidades;

 A partir do 2º período, financiamento de 50%;

 O empréstimo será realizado no nome do aluno.



ETAPA 01
GARANTE GLOBAL - CRÉDITO ROTATIVO

Prazo:

Possibilidade de realização de um único contrato rotativo para financiamento de
todos os períodos restantes para os casos em que a garantia oferecida corresponda a
170% do valor da operação.

Taxa:

Pré-fixada: 0,70% a.m.

Pós fixada: 100% do CDI.

Composição final: 0,70% + CDI a.m.

Garantias:

ALIENAÇÃO – sem concorrência de terceiros mais o aval preferencialmente dos pais e
ou responsáveis.



CDI - CERTIFICADO  DE 
DEPÓSITO INTERBANCÁRIO

CDI: são negociados exclusivamente entre as instituições financeiras, transferindo
recursos de uma instituição financeira para outra.

A taxa do CDI é sempre muito próxima da taxa de juro básica da economia – a Selic.

A Selic no Brasil é utilizada como um parâmetro para definição das taxas de juros
cobradas pelos bancos, é uma ferramenta de política monetária utilizada pelo Banco
Central do Brasil para atingir a meta das taxas de juros estabelecida pelo Comitê de
Política Monetária (Copom).



CDI - CERTIFICADO  DE 
DEPÓSITO INTERBANCÁRIO

Copom: O Comitê de Política Monetária é um órgão constituído no âmbito do Banco
Central do Brasil com as finalidades de estabelecer as diretrizes da política monetária
e definir a taxa básica de juros.

O comitê reúne de 45 em 45 dias.

A taxa do CDI, passou a ser utilizada como a taxa de referencia para as aplicações
financeiras bem como as operações de crédito do sistema financeiro.



MODALIDADE ROTATIVO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Limite de crédito pré-estabelecido podendo ser utilizado para finalidade de
pagamento da mensalidade do curso. Os juros são calculados sobre o saldo devedor
em conformidade com o número de dias em que for utilizado o crédito, há incidência
de juros e IOF parcial. A liberação ocorre de acordo com o vencimento da
mensalidade.

O cooperado pode realizar pagamentos de acordo com a sua disponibilidade
financeira a qualquer tempo o que reduz o saldo devedor e consequentemente não
há incidência de juros sobre o valor antecipado.



ETAPA 02
PARCELAMENTO

Prazo:

Até 60 meses, limitado ao total da linha de 10 anos*

*Garante Global (total de 10 anos) = Contrato inicial de financiamento + Parcelamento + Carência

Taxa:

Parcela fixa;

Taxa-fixa, Política vigente na época;

Garantias:

Alienação.

Aval preferencialmente dos pais e/ou responsáveis.



CONDIÇÕES
OPERACIONAIS

O ALUNO AUTORIZA

Endereço de entrega dos boletos – Sicoob Aracoop;

Débito da mensalidade na conta corrente.

IMPORTANTE:

Compromete a depositar com recurso próprio no mínimo 50% do valor
da mensalidade até dia 25 do mês. Com o objetivo de garantir o desconto
de 5% da pontualidade.



PRODUTOS & SERVIÇOS

CARTÃO DE CRÉDITO:

Limite - R$ 2.000,00

Vencimento da fatura todo dia 25 do mês

CHEQUE ESPECIAL:

Limite - R$ 1.000,00

Vencimento de 06 em 06 meses.

GARANTIA:

Aval dos pais ou responsáveis;

Em caso de inadimplência o SICOOB UNIVERSITÁRIO poderá ser cancelado.



APP 
SICOOBNET



VANTAGENS DE SER COOPERADO 
UNIVERSITÁRIO – SICOOB ARACOOP

 Isenção da tarifa de manutenção de conta;

 Isenção parcial do IOF;

 Linhas de crédito acessíveis;

 Investimentos com alta rentabilidade;

 Inúmeros produtos e serviços que se enquadram nas diversas
necessidades;

 Terminal de auto atendimento e internet banking;

 Única instituição financeira com 04 pontos de atendimento em
Araguari, inclusive no Centro de Simulação Realística IMEPAC;

 Participação nas sobras.



PASSO A PASSO

 Agendar um horário no Posto de Atendimento do Sicoob Aracoop de
sua preferência ou entrar em contato por meio do
WhatsApp (34) 99818-6333;

 Apresentar documentação conforme check list do SICOOB
UNIVERSITÁRIO (abertura de conta e garantias apresentadas –
imóvel e cadastro dos avalistas);

 Tornar-se cooperado, abrir conta corrente para movimentação e
inclusão das propostas;

 Aguardar o retorno da análise das propostas;

 Após aprovação o Sicoob Aracoop entrará em contato para dar
andamento na contratação;



PASSO A PASSO

 O aluno deverá comparecer no Sicoob Aracoop para assinatura do
contrato e demais documentos (autorização do envio do boleto e do
débito da mensalidade em conta corrente, ciência das condições da
linha, outros) ;

 O contrato deverá ser registrado no Cartório de Imóveis da Comarca
onde o bem dado em garantia está localizado;

 Após a entrega do contrato registrado o aluno estará apto a usufruir
da linha de crédito.




