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  Bem-vindo   
 

 

Prezado beneficiário, 

 
Bem-vindo ao Guia de Pagamento do Financiamento Estudantil, que reúne informações 

valiosas para estudantes, recém-graduados, pais e qualquer pessoa interessada no sistema de 

pagamento dos financiamentos estudantis. 

Este guia irá ajudá-lo a compreender o funcionamento dos financiamentos, os seus direitos, 

as suas responsabilidades, as opções de pagamento e onde buscar mais informações. Ele 

também explica como o gestor do seu financiamento pode ajudá-lo e o que você pode fazer 

para não ser vítima de golpes. 

As informações deste guia se aplicam aos beneficiários de financiamentos federais. Os 

financiamentos privados, como aqueles emitidos por bancos, empresas de crédito e escolas, 

podem estar sujeitos a regras diferentes. 

O pagamento do financiamento estudantil pode ser um assunto difícil de compreender. Para 

ajudá-lo, incluímos um glossário com os termos utilizados neste guia. Também incluímos um 

Índice de endereços de sites, contendo todos os sites mencionados no guia. 

Embora também estejam inclusas algumas dicas para o beneficiário, as pessoas que estejam 

buscando informações específicas sobre como pagar os débitos escolares devem visitar a 

seção Student Financial Aid, dentro do site oficial do estado de Connecticut. 

De forma geral, mais do que uma fonte abrangente e detalhada, a intenção deste guia é servir 

como um ponto de partida, com informações que possam ser relevantes para um estudante 

beneficiário de financiamento estudantil. As informações presentes aqui foram atualizadas em 

janeiro de 2016. 
 
 

 

Este guia é um projeto educativo das seguintes instituições: 
 

   
 

 

 

Agradecemos às instituições abaixo pelo uso das informações 

e dos links em seus sites: 
 

U.S. Department of Education     
Consumer Finance Protection Bureau  
Connecticut Office of Higher Education 

http://portal.ct.gov/Education/Higher-Education/Student-Financial-Aid/?TaxId=371
http://www.ed.gov/
http://www.consumerfinance.gov/
http://www.consumerfinance.gov/
https://www.ctohe.org/
https://www.ctohe.org/
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Tipos de financiamentos estudantis federais: 

O U.S. Department of Education possui dois programas de financiamentos estudantis federais: 

 
O programa de financiamento direto William D. Ford (financiamento direto) é o maior programa 
de financiamento estudantil federal. Neste programa, o U.S. Department of Education é o seu 
financiador. Existem quatro tipos de financiamentos diretos disponíveis: 

o Financiamentos diretos subsidiados são financiamentos feitos para estudantes que 

demonstrem necessidades financeiras. O objetivo deste tipo de financiamento é ajudar 

a cobrir os custos do ensino superior ou de um curso técnico. 

o Financiamentos diretos não subsidiados são financiamentos feitos 

para estudantes, graduados ou estudantes de cursos técnicos. No 

entanto, o estudante não precisa demonstrar necessidades 

financeiras para ser elegível. 

o Financiamentos diretos PLUS são financiamentos feitos 
para graduados, estudantes de cursos técnicos e pais de 
estudantes dependentes. O objetivo deste tipo de 
financiamento é cobrir as despesas educacionais que não 
sejam cobertas por outro mecanismo de auxílio financeiro. 

o Financiamentos com consolidação direta permitem a você juntar todos 

os financiamentos estudantis federais aos quais você é elegível em 

um único financiamento, com um único gestor. 
 

O Programa federal de financiamentos Perkins é um programa de financiamento escolar para 

estudantes e graduados com necessidades financeiras excepcionais. Neste programa, e escola é 
o financiador. Na época em que este manual foi produzido, os financiamentos Perkins não 
estavam mais disponíveis para novos beneficiários. Entretanto, caso você seja atualmente 
beneficiário de um financiamento, você tem direito a esta modalidade. 

 
Outras opções de financiamento em Connecticut: 

 
A instituição Connecticut Higher Education Supplemental Loan Authority foi criada para ajudar 
os estudantes e suas famílias a cobrir os custos da educação superior. A CHESLA funciona como 
uma fonte alternativa de financiamento para estudantes do estado de Connecticut ou originários dele, 
que não se qualifiquem para serem beneficiários de financiamentos ou que precisem de um valor 
superior ao máximo estabelecido por outros programas, ou que precisem de outras opções de 
financiamento e serviços. Os financiamentos da CHESLA não são federais. 

 
 
 
 

 

Onde posso encontrar mais informações sobre os tipos de financiamentos 
estudantis? 

 

 Financiamentos federais x Financiamentos privados: U.S. Department of Education Federal 
Student Aid Office 

 “Pagamento das despesas escolares: O seu guia para os programas de ajuda financeira" 
do Connecticut Office of Higher Education 

As taxas de juros 
para os 

financiamentos 
diretos são fixas e 
o valor é ajustado 
anualmente por 
uma lei federal. 

https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/subsidized-unsubsidized
https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/subsidized-unsubsidized
https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/plus
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/consolidation
https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/perkins
http://www.chesla.org/
https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/federal-vs-private
https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/federal-vs-private
http://www.ctohe.org/SFA/pdfs/SFABrochure.pdf
http://www.ctohe.org/SFA/pdfs/SFABrochure.pdf
http://www.ctohe.org/SFA/pdfs/SFABrochure.pdf
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De acordo com a elegibilidade, 

os beneficiários podem pagar 

os financiamentos em 10, 15, 

ou 30 anos. 

O seu plano de pagamento 

O seu plano de pagamento é fundamental para que você garanta que o seu financiamento seja pago 
no vencimento correto. Quando você se forma, fica abaixo da metade dos créditos que precisa para 
se manter em tempo integral ou se retira do programa acadêmico, você receberá um período de 
carência de seis meses nos financiamentos diretos subsidiados e não subsidiados. 

 
O seu período de carência começa um dia depois que você para de 
frequentar a escola por, pelo menos, meio período. Quando o seu período de 
carência termina, você deve voltar a pagar o(s) financiamento(s). 

 
 

Aqui vão algumas etapas que você deve seguir antes de recomeçar a fazer 
os pagamentos: 

 
Faça uma lista com toda a sua dívida estudantil utilizando estas ferramentas. 

Financiamentos federais: Acesse o site do National Student Loan Data System 
Financiamentos privados: Acesse uma cópia gratuita do relatório do seu crédito 

 

 

Defina o quanto você pode pagar elaborando um orçamento mensal de rendimentos e 
despesas. 

O U.S. Department of Education Federal Student Aid Office possui uma ferramenta de 
orçamento que você pode utilizar. 

 

 

Selecione um plano de pagamento com base no que você pode pagar e na sua elegibilidade. 
Os beneficiários de financiamentos federais contam com diversas opções de planos de 
pagamento que podem ser avaliadas antes do final do período de carência. Caso você não 
escolha nenhum plano durante o seu período de carência, você será colocado no “plano de 
pagamento standard”.  Quanto mais tempo o seu financiamento estiver ativo, maiores serão 
os juros a serem pagos. 

 
Você deve pagar o seu financiamento mesmo que você não conclua o curso, não encontre um trabalho 

relacionado à sua área de estudo ou não esteja satisfeito com o curso financiado. 
 

 

 

Onde posso encontrar mais informações sobre os planos de pagamento? 
 

 Ferramenta on-line de pagamentos de débitos estudantis: Consumer Financial Protection Bureau 

 Planos de pagamento: U.S. Department of Education Federal Student Aid Office 

 Quando você se forma ou deixa a escola: U.S. Department of Education Federal Student Aid Office 

 Financiamentos privados: Os beneficiários devem entrar em contato com os seus gestores de 
financiamento para discutir possíveis opções de como tornar o pagamento mais viável. 

https://www.nslds.ed.gov/nslds/nslds_SA/
https://www.annualcreditreport.com/index.action
https://studentaid.ed.gov/sa/prepare-for-college/budgeting/creating-your-budget
https://studentaid.ed.gov/sa/prepare-for-college/budgeting/creating-your-budget
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/understand/plans/income-driven
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/understand/plans/income-driven
http://www.consumerfinance.gov/paying-for-college/repay-student-debt/
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/understand/plans
http://www.direct.ed.gov/leaving.html


5 | P á g i n a  

Planos de pagamento 

Existem vários planos de pagamento para os seus débitos estudantis. Muitos destes planos de 
pagamento serão baseados no tipo de financiamento que você está pagando e sua situação atual em 
termos de educação e emprego. 

 
Quais são as opções de pagamento disponíveis para beneficiários de financiamentos federais? 

 
Pagamento standard: Um valor fixo de $50 ou mais é pago todo mês até que 

 os financiamentos sejam pagos. Este plano de pagamento dura até 10 anos. 
 

Extensão do pagamento: A extensão do pagamento só se aplica aos financiamentos diretos 
de mais de $30.000, contraídos após 7 de outubro de 1998. O prazo deste pagamento é de 
até 25 anos. As suas opções seriam: 

 Pagamento fixo: Você paga o mesmo valor, todo mês. 

 Pagamento gradual: As parcelas começam baixas e aumentam a cada dois anos. O 
prazo deste pagamento é de até 10 anos. 

  
        Pagamento contingencial (ICR): Neste plano, as parcelas mensais são calculadas a cada 

ano, com base nos seus rendimentos brutos (AGI, mais os rendimentos do seu cônjuge, caso 
seja casado), tamanho da família e o valor total dos financiamentos diretos a cada ano. O 
período máximo de pagamento é de 25 anos. 

 
Pagamento de acordo com os rendimentos (IBR): Neste plano, a parcela mensal exigida é 
baseada nos seus rendimentos durante qualquer período onde você tenha passado por algum tipo de 
dificuldade financeira. A parcela mensal pode ser ajustada a cada ano. O período de pagamento pode 
exceder 10 anos. 

 
  Pagamento do tipo “Pague quanto puder”: Este plano é para aqueles que se qualificam 

como tendo dificuldades financeiras. As parcelas podem aumentar ou diminuir a cada ano, 
com base nos seus rendimentos e no tamanho da sua família. Os tipos de financiamento 
elegíveis incluem os diretos e algumas opções do Federal Family Education Loan Program. 

 
Como eu contrato um plano de pagamento ou altero o meu plano atual? 

 

 Você pode entrar em contato com o seu gestor de financiamentos para saber mais 
sobre as opções disponíveis para alterar o seu plano. 

 Acesse o site do U.S. Department of Education Federal Student Aid Office para contratar um 
plano de pagamento com base nos seus rendimentos. 

 

 

 

Caso você esteja servindo as forças armadas, você pode ser 
elegível a benefícios específicos. Você pode obter mais 

informações acessando os sites Consumer Financial Protection 
e Bureau on Military Deferment. 

2 
 

1 

3 

4 

5 

http://www.consumerfinance.gov/paying-for-college/repay-student-debt/#federal%3Ano%3Ano%3Ayes
http://www.consumerfinance.gov/paying-for-college/repay-student-debt/#federal%3Ano%3Ano%3Ayes
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Como seriam os meus pagamentos sob cada opção? 

A ferramenta de cálculo da instituição U.S. Department of Education Federal Student Aid Office mostra 
como seriam os seus pagamentos com base nas informações do seu financiamento atual, incluindo o seu 
plano de pagamento. 

Observação: Esta ferramenta de cálculo foi feita para beneficiários que ainda não 
pagaram a primeira parcela. Caso você já tenha começado a fazer os pagamentos, a FSA 

recomenda que você entre em contato com o seu gestor para ter uma estimativa mais 
precisa das suas parcelas sob outros planos. 

 
 

Consolidando os seus financiamentos: 
Pode ser mais simples do que se imagina juntar os seus 
financiamentos em um só pagamento. Estruturas de pagamento 
com maior prazo podem diminuir as suas parcelas. No entanto, 
elas também podem aumentar os juros ao longo do financiamento, 
aumentando também o custo final. 

 
 

Se você tiver problemas de inadimplência como: 
Não fizer os pagamentos do seu financiamento, as consequências podem ser sérias. O seu 
financiamento fica em atraso caso a parcela não seja recebida até a data do vencimento. Você será 
considerado como “inadimplente” pela maioria dos financiamentos federais caso tenha pagamentos com 
mais de 270 dias em atraso. De maneira geral, os financiamentos estão sujeitos a multas por atraso, 
custos e taxas razoáveis, despesas legais, custas de advogados e penhora de salários e/ou reembolso 
de taxas federais e estaduais. 

 
Caso você esteja com seus pagamentos atrasados, entre em contato com o seu gestor imediatamente 
para descobrir como ter a sua situação regularizada. Você pode saber mais sobre como regularizar a 
sua situação ou como contratar um serviço de reabilitação de financiamento através das seguintes 
instituições: 

 Reabilitação de empréstimo: U.S. Department of Education Student Aid Office 

 Reabilitação: Consumer Financial Protection Bureau 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onde posso encontrar mais informações sobre os planos de 
pagamento? 

 

 Consolidação de financiamentos: U.S. Department of Education Federal Student 
Aid Office 

 Diretrizes de pagamento: U.S. Department of Education Federal Student Aid Office 

 Consolidação de financiamentos estudantis federais: Consumer Financial 
Protection Bureau 

Financiamentos privados não são 
elegíveis às opções de 

consolidação federal, mas certas 
instituições financeiras, como 
bancos e empresas de crédito, 
podem oferecer programas de 

refinanciamento. 

https://studentloans.gov/myDirectLoan/mobile/repayment/repaymentEstimator.action
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/default/get-out#loan-rehab
http://www.consumerfinance.gov/paying-for-college/repay-student-debt/#federal%3Ayes%3Ayes%3Ano
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/consolidation
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/consolidation
http://www.direct.ed.gov/inrepayment.html
http://www.consumerfinance.gov/paying-for-college/repay-student-debt/#federal%3Ano%3Ayes%3Ano
http://www.consumerfinance.gov/paying-for-college/repay-student-debt/#federal%3Ano%3Ayes%3Ano


7 | P á g i n a  

Gestores de financiamento estudantil 
Os gestores de financiamentos estudantis são empresas que administram pagamentos, respondem às 
dúvidas dos usuários e realizam outras atividades de gestão associadas à manutenção do financiamento 
estudantil. Eles podem ser o seu próprio financiador ou uma empresa diferente. 

O que os gestores fazem para ajudar você? 

 Respondem questões sobre o seu financiamento estudantil 

 Aconselham você a viabilizar os pagamentos das parcelas 

 Definem as opções de planos de pagamento disponíveis 

 Ajudam na consolidação de financiamentos 

 Administram adiamentos e abstenções de pagamentos 

 Auxiliam com opções de perdão, cancelamento ou desobrigação da dívida 

Como eu encontro o meu gestor de financiamento estudantil? 

 Financiamentos federais: 

o Acesse o site do National Student Loan Data System para procurar o seu financiamento e defina o 

seu gestor. 

o Acesse o site do Federal Student Aid Office Website para localizar as informações de contato dos 

gestores de financiamentos estudantis federais. 

 Financiamentos privados: 

o Caso você tenha um financiamento privado, entre em contato com o financiador para descobrir 

quem é o seu gestor. 

O que eu preciso saber sobre como lidar com os gestores de financiamentos estudantis? 

 Não ignore as cartas dos seus gestores e notifique-os sobre qualquer alteração de endereço. 

 Acesse o site do seu gestor para saber mais sobre os contatos dele e outras informações. 

 Quando for possível, entre em contato com o seu gestor por escrito. 

 Mantenha um registro com as datas e os detalhes das suas interações com o gestor. 

 Mantenha cópias de faturas, recibos, cartas e e-mails do seu gestor. 

 Cada financiamento tem o seu próprio gestor. Entretanto, dois ou mais dos seus financiamentos podem 
ter o mesmo gestor. 

 Os gestores podem ser alterados ao longo do pagamento do seu financiamento. 

 Caso você tenha dúvidas sobre o seu gestor, entre em contato com o Connecticut Department 
of Banking. 

Onde eu posso registrar uma reclamação ou solicitar ajuda para resolver uma questão 
com relação a um gestor, a um negociador de débitos terceirizado ou a uma empresa de 
cobrança? 

 Connecticut Department of Banking, pelo telefone 1-800-831-7225 

 Consumer Financial Protection Bureau, pelo telefone 1-855-411-2372 
 

 

Onde posso encontrar mais informações sobre gestores de 
financiamentos estudantis? 

 

 Compreendendo o papel dos gestores 

 Informações adicionais sobre os gestores 

 Trabalhando com os gestores 

A fatura mensal que você 
recebe para pagamento do 

seu financiamento estudantil 
será emitida pelo seu gestor. 

http://www.nslds.ed.gov/
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/understand/servicers
http://www.ct.gov/dob/site/default.asp
http://www.consumerfinance.gov/complaint/#student-loan
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/understand/servicers
https://studentloans.gov/myDirectLoan/additionalInformation.action
http://www.studentloanborrowerassistance.org/repayment/dealing-with-servicers/
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Programas de perdão das dívidas de 
financiamentos 

O perdão da dívida é o cancelamento do valor integral ou de uma parte do que resta a ser pago do seu 
financiamento estudantil federal. Caso o seu financiamento seja perdoado, você não será mais 
responsável pelo pagamento dele. 

 
 

Public Service Loan Forgiveness Program (PSLF) 

O PSLF Program tem como objetivo estimular você a trabalhar em serviços públicos em tempo 
integral. Neste programa, você se qualificará para receber o perdão do saldo da dívida do seu plano 
de financiamento direto William D. Ford após ter pago 120 parcelas enquanto estiver empregado em 
serviços públicos em tempo integral. Qualquer 
financiamento de um programa de financiamento direto 
que não esteja com parcelas em atraso é elegível para o 
perdão da dívida. 

 
 
 

 
Teacher Loan Forgiveness Program 

O Teacher Loan Forgiveness Program estimula as 
pessoas a trabalhar na área de ensino. Neste programa, caso você atue como professor em tempo 
integral por cinco anos acadêmicos completos e consecutivos, em determinadas escolas 
fundamentais, secundárias, agências que atendam famílias de baixa renda, além de atender a 
outras exigências, você pode ser elegível ao perdão da dívida de um valor combinado de até 
$17.500 referentes a financiamentos diretos subsidiados e não subsidiados, diretos ou federais. Se 
você for beneficiário de financiamentos diretos PLUS apenas, você não é elegível a este tipo de 
perdão da dívida. 

 
Observação: Caso você participe de um plano de pagamento de acordo com os seus 

rendimentos, você pode ser elegível ao perdão da dívida do financiamento depois de um período 
de 20 a 25 anos. Você pode obter mais informações acessando o site U.S. Department of 

Education Financial Student Aid Office. 
 
 
 

 

Onde posso encontrar mais informações sobre os programas de perdão de 
dívida? 

 

 Public Service Loan Forgiveness Program Information (PDF) 

 FAQs sobre o PSLF (PDF) 

 Perdão, cancelamento e desobrigação da dívida: U.S. Department of Education 
Federal Student  Aid Office 

 Para beneficiários: Consumer Financial Protection Bureau 

 Para funcionários de serviços públicos: Consumer Financial Protection Bureau 

 American Student Assistance 

Você deve consultar um 
contador para analisar como 

o perdão da dívida pode 
influenciar as suas finanças 

pessoais. 

https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/forgiveness-cancellation/public-service
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/forgiveness-cancellation/teacher
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/understand/plans/income-driven
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/understand/plans/income-driven
https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/public-service-loan-forgiveness.pdf
https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/public-service-loan-forgiveness-common-questions.pdf
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/forgiveness-cancellation
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/forgiveness-cancellation
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/forgiveness-cancellation
http://www.consumerfinance.gov/askcfpb/641/what-public-service-loan-forgiveness.html
http://files.consumerfinance.gov/f/201308_cfpb_public-service-toolkit.pdf
http://www.asa.org/for-students/student-loans/successful-repayment/loan-dispute-and-disharge/
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Paralisação do pagamento 

Os beneficiários elegíveis podem, em circunstâncias especiais, solicitar a desobrigação de 
pagamento de alguns ou de todos os seus financiamentos enviando um formulário ao U.S. 
Department of Education. O formulário de solicitação de paralisação de pagamento (Borrow 
Defense Claim) é um modo de você não precisar mais pagar pelo seu financiamento caso tenha 
passado por algum problema como os descritos abaixo. 

 
Em quais circunstâncias eu poderia enviar o formulário de solicitação de paralisação de 
pagamento? 

Os beneficiários de financiamentos federais diretos são elegíveis ao envio de um formulário de 
solicitação de paralisação de pagamento caso tenham frequentado escolas que: 

 Fizeram declarações falsas ou errôneas sobre o valor de um programa educacional ou de 
questões financeiras ligadas ao pagamento do programa 

 Cometeram atos inadequados ou ilegais, ou omitiram dados que levariam a uma ação penal 
contra a escola, sob as leis estaduais vigentes. 

 
Como eu elaboro um formulário de solicitação de paralisação de pagamento? 

 O U.S. Department of Education está desenvolvendo processos simples para os beneficiários 
que queiram enviar um formulário de solicitação de paralisação de pagamento. Assim que 
possível, o órgão planeja disponibilizar informações adicionais sobre os novos processos de 
solicitação em seu site. 

 Caso você deseje enviar a sua solicitação antes do novo processo estar disponível, envie os 
materiais necessários por e-mail para FSAOperations@ed.gov ou por correio físico para: 
Department of Education, PO Box 194407, San Francisco, CA 94119. 

Você pode encontrar uma lista com as informações que devem ser incluídas no 

formulário na seção Students, dentro do site do Department of Education. 

 
Quais são os tipos de solução disponíveis? 

• Os beneficiários que tiverem enviado o formulário de solicitação de paralisação de pagamento 
podem ser elegíveis a outras formas de solução, incluindo: 

o Uma decisão oficial estabelecendo que você não precisa pagar todo o saldo do seu 

financiamento ou uma parte dele, assim como os custos e tarifas associados 

o Uma alteração no status do seu financiamento indicando que você não está inadimplente 

o Um relatório atualizado de crédito que altera as informações negativas a respeito do 
seu financiamento 

 

 

 

Onde posso encontrar mais informações sobre a solicitação de 
paralisação de pagamento? 

 

 U.S. Department of Education Report on Borrower Defense 

 Debt Relief for Corinthian College Students 

https://studentaid.ed.gov/sa/about/announcements/corinthian#fraud-violations-state-law
mailto:FSAOperations@ed.gov
https://www2.ed.gov/documents/press-releases/report-special-master-borrower-defense-1.pdf
https://studentaid.ed.gov/sa/about/announcements/corinthian#fraud-violations-state-law
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Proteja-se de golpes 

Os beneficiários de financiamentos podem ser alvos de golpistas, que prometem ajudá-los a 
administrar as dívidas estudantis. Alguns sinais desses golpes são: 

 Cobrança ilegal de tarifas antecipadas 

 Tarifas mensais recorrentes 

 Cobrança por formulários governamentais gratuitos 

 Pressão para que você assine uma procuração 

 Nomes ou logotipos que soem oficiais ou pertencentes ao governo 
 

Onde posso tirar as minhas dúvidas sobre as empresas de financiamentos estudantis? 
 

Antes de pagar algo ou ceder informações pessoais a alguma entidade que afirme ser um negociador 
terceirizado ou uma empresa de cobrança, procure informações junto a instituições como o 
Connecticut Department of Banking ou o Connecticut Department of Consumer Protection. 

 
Onde eu posso registrar uma reclamação? 

 
Caso você tenha feito pagamentos a uma empresa não licenciada para prestar consultoria com relação 
à consolidação de financiamentos, planos, adiamentos e abstenções de pagamentos, entre em contato 
com o Connecticut Department of Banking imediatamente. 

 
 
 
 
 

 

Onde posso encontrar mais informações sobre como me proteger de golpes? 
 

 O Connecticut Department of Banking possui uma lista completa de empresas de cobrança e de 
negociação de débitos. Acesse o site da instituição e clique em “Consumer Credit Licensing.” 

 Caso você esteja em dúvida se uma instituição financeira é legítima, entre em contato com o 
Connecticut Department of Banking para ter acesso a uma lista completa com todas as instituições 
licenciadas, ligue para 1-800-831-7225. 

 Entre em contato com o Connecticut Department of Consumer Protection pelo telefone 1-800-842-
2649 

http://www.ct.gov/dob/cwp/view.asp?a=2235&amp;q=477380
http://www.ct.gov/dob
http://www.ct.gov/dcp/cwp/view.asp?q=274430
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Glossário de termos 
do glossário da StudentAid.gov 

 

Abstenção: É um período durante o qual as suas parcelas mensais são temporariamente 
suspensas ou reduzidas. O seu financiador pode conceder a abstenção caso você deseje, mas 
esteja impedido, de fazer os pagamentos devido a condições financeiras desfavoráveis. Durante 
o período de abstenção, os pagamentos são adiados, mas os juros continuam a incidir. Qualquer 
valor referente a juros que não tenha sido pago durante o período de abstenção será acrescido 
ao saldo principal (capitalizado) do(s) financiamento(s), mais o valor total que você deve. 
 

Adiamento: O adiamento do pagamento de uma parcela é permitido sob certas condições e 
durante o qual os juros não incidem sobre os financiamentos diretos subsidiados e sobre os 
financiamentos federais dos tipos Stafford e Perkins. Todos os outros financiamentos estudantis 
federais continuarão a ter os juros incididos. Qualquer valor referente aos juros que não tenha 
sido pago durante o período de adiamento será acrescido ao saldo principal (capitalizado) do(s) 
financiamento(s). 
 

Cancelamento: Desobrigação do beneficiário de pagar todo o montante ou uma parte do 
financiamento estudantil, incluindo os juros. Também é chamado de desobrigação ou perdão da 
dívida. 
 

Concessão:  Ajuda financeira, com base em uma necessidade financeira, que não precisa ser 
paga (a menos que, por exemplo, você saia da escola e tenha valores a reembolsar). 
 

Consolidação: É o processo de juntar um ou mais financiamentos em um único financiamento. 
 
Desobrigação: Quando um beneficiário fica desobrigado de pagar pelo seu financiamento. 
 
Desobrigação de pagamentos não efetuados: Você pode ser elegível à desobrigação dos 
pagamentos do seu financiamento direto ou FFEL Program caso você saia da escola, mas a 
escola não tenha pago os valores devidos ao U.S. Department of Education ou ao financiador. 
 
Desobrigação por falência: Caso você decrete falência, de acordo com os capítulos 7 e 13 da 
Constituição, você será desobrigado do pagamento do financiamento somente se a corte de 
falências determinar que o pagamento crie dificuldades financeiras a você e aos seus 
dependentes. Isto deve ser decidido em um julgamento na corte de falências. Os seus credores 
deverão estar presentes para solicitarem um liminar. 
 
Desobrigação por morte: Caso o beneficiário venha a falecer, os financiamentos federais 
estudantis serão cancelados. Se você for o pai de um beneficiário de um financiamento 
PLUS, o financiamento perderá a sua validade caso você ou o estudante venha a falecer. 
 
Financiamento direto: Um financiamento estudantil federal, feito através do programa de 
financiamento direto William D. Ford, pelo qual pais e estudantes elegíveis podem fazer 
empréstimos diretamente do U.S. Department of Education e de escolas participantes do 
programa. Financiamentos diretos subsidiados, financiamentos diretos não subsidiados, 
financiamentos diretos PLUS e financiamentos com consolidação direta são tipos de 
financiamentos diretos. 
 
Financiamento com consolidação direta: É um financiamento federal feito pelo U.S. 
Department of Education que permite a você juntar um ou mais financiamentos em um único 
financiamento. Como resultado da consolidação, você terá que fazer somente um pagamento 
mensal relativo aos seus financiamentos, e o tempo que você terá para quitar o financiamento 
será maior 

https://studentaid.ed.gov/sa/glossary
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Financiamento estudantil federal: É um financiamento gerido pelo governo federal para 
ajudá-lo a pagar os seus custos educacionais. Um financiamento estudantil federal nada mais 
é do que dinheiro emprestado que você deve pagar no futuro, com incidência de juros. 
 

Financiamento federal Perkins: É um financiamento estudantil federal, feito pela escola, 
para estudantes e graduados que tenham necessidades financeiras. Na época em que este 
manual foi produzido, os financiamentos Perkins não estavam mais disponíveis, embora 
vários beneficiários ainda paguem por este tipo de financiamento. 
 

Financiamentos não subsidiados: É um financiamento pelo qual o beneficiário é totalmente 
responsável pelo pagamento dos juros, independentemente do status do financiamento. Os 
juros dos financiamentos não subsidiados incidem a partir da data do primeiro pagamento e 
continuam ao longo da vigência do financiamento. 
 

Financiamento PLUS: É um financiamento disponibilizado para graduados e pais de 
estudantes dependentes, pelo qual o beneficiário é totalmente responsável pelo pagamento 
dos juros, independentemente do status do financiamento. 
 

Financiamento privado: É um financiamento estudantil feito por um financiador, como um 
banco, empresa de crédito, agência estatal ou escola. 
 

Financiamentos subsidiados: No financiamento subsidiado, o governo federal se 
responsabiliza pelo pagamento dos juros enquanto o beneficiário está estudando, se encontra 
em período de gratuidade ou está com os pagamentos sob adiamento. Para os 
financiamentos diretos subsidiados cujo primeiro pagamento tenha ocorrido entre 1º de julho 
de 2012 e 1º de julho de 2014, o beneficiário será responsável pelo pagamento de quaisquer 
juros que incidam durante o período de gratuidade. Caso estes juros não sejam pagos 
durante o período de gratuidade, eles serão acrescidos ao saldo principal do financiamento. 
 

Gestor de financiamento: É uma empresa que administra pagamentos, responde às dúvidas 
dos usuários e realiza outras atividades de gestão associadas à manutenção do 
financiamento estudantil, em nome de um financiador. Caso você não tenha certeza sobre 
quem é o gestor do seu financiamento, procure no My Federal Student Aid. 
 

Inadimplência: É o não pagamento do financiamento de acordo com os termos acordados na 
nota promissória. Para a maioria dos financiamentos estudantis federais, você ficará 
inadimplente caso deixe uma parcela em atraso por mais de 270 dias. Você pode ter 
problemas legais bastante sérios caso esteja inadimplente. 
 

Juros: Um custo que é cobrado pelo uso do dinheiro financiado. Os juros são pagos pelo 
beneficiário a um financiador. Os custos são calculados como um percentual do valor principal 
do financiamento a ser pago. 
 

Novo beneficiário: Alguém que não possua saldo a ser pago em um financiamento direto ou 
financiamento do tipo Federal Family Education Loan (FFEL) ao contratar um financiamento 
direto ou um Programa FFEL em uma data específica ou posterior à ela. 
 

Obrigação de serviços: São as exigências de empregos ligados à área de ensino, conforme 
indicado no documento Agreement to Serve (ATS), que você deve assinar para receber o 
benefício TEACH. Ao assinar o ATS, você concorda em atuar como professor em (1) tempo 
integral, (2) em um campo onde haja necessidade, (3) em uma escola de baixa renda ou 
agência de serviços educacionais, e (4) por, pelo menos, quatro anos acadêmicos completos 
dentro de um período de oito anos após concluir (ou cancelar a matrícula) do curso no qual 
você recebeu o benefício. Caso você não desempenhe as funções de professor, conforme o 
que foi acordado no termo de serviço, os valores relativos aos benefícios TEACH recebidos 
serão convertidos em um financiamento direto não subsidiado que você deverá pagar com 
juros contabilizados a partir da data de recebimento de cada parcela do benefício TEACH. 
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Perdão do financiamento: O perdão da dívida é o cancelamento do valor integral ou de uma 
parte do que resta a ser pago do seu financiamento estudantil federal. Caso o seu 
financiamento seja perdoado, você não será mais responsável pelo pagamento dele. 
 
Período de gratuidade: É um período de tempo que passa a valer depois que os 
beneficiários se formam, deixam a escola ou passam a frequentá-la por meio período, quando 
os pagamentos de certos financiamentos estudantis federais são suspensos. 
Alguns financiamentos estudantis federais terão juros que incidirão durante o período de 
gratuidade. Caso estes juros não sejam pagos, eles serão acrescidos ao saldo principal do 
financiamento quando a suspensão dos pagamentos terminar. 
 
Programa FFEL: Federal Family Education Loan Program 
 
Programa Federal Family Education Loan: Neste programa, financiadores privados cediam 
financiamentos aos estudantes, garantidos pelo governo federal. Estes financiamentos 
incluíam os financiamentos federais subsidiados e não subsidiados do tipo Stafford, 
financiamentos FFEL PLUS e financiamentos com consolidação FFEL. Os financiamentos 
estudantis federais sob o programa FFEL não são mais realizados por financiadores privados. 
Em vez disso, todos os financiamentos estudantis federais vêm diretamente do U.S. 
Department of Education, sob o programa de financiamento direto. 
 
Qualificação para funcionários de serviços públicos: Com relação ao programa de perdão 
das dívidas de financiamentos para funcionários de serviços públicos, uma organização sem 
fins lucrativos, não isenta de impostos sob a seção 501(c)(3) do Código Tributário Federal, é 
considerada um empregador qualificado caso a empresa preste serviços públicos. 

 
Taxa fixa de juros: Significa que a sua taxa de juros se manterá a mesma durante a vigência 
do financiamento. 
 
Taxa variável de juros: Significa que a sua taxa de juros pode variar durante a vigência do 
financiamento. 
 
Total and Permanent Disability Discharge (TPD):  O TPD é um mecanismo que desobriga 
o pagamento dos financiamentos federais diretos do tipo William D. Ford, Federal Family 
Education Loan (FFEL) e/ou Perkins. Ele também desobriga o beneficiário de concluir um 
serviço sob o benefício TEACH com base na sua incapacidade total e permanente. Antes que 
você fique desobrigado dos pagamentos do seu financiamento estudantil ou da participação 
nos serviços TEACH, você deve prestar informações ao U.S. Department of Education para 
demonstrar que você está total ou permanentemente incapacitado. O ED irá avaliar as 
informações e determinar se você é elegível às desobrigações com base no TPD. 
 
William D. Ford Federal Direct Loan Program (financiamento direto): Este é o programa 
federal que concede financiamentos a estudantes e pais elegíveis com base no Artigo IV do 
Higher Education Act. Os fundos são concedidos pelo governo federal a beneficiários 
elegíveis por meio das escolas participantes. 
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