
FIES - Fundo de Financiamento Estudantil 

 

É um programa do Ministério da Educação, que financia cursos 

superiores presenciais não gratuitos e com avaliação positiva no Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 

 

O FIES é uma forma de processo seletivo de ingresso e permanência na 

IES observando os critérios de seleção do financiamento. 

Para os ingressantes a vaga na IES fica condicionada a formalização do 

contrato junto ao banco. 

 

Critérios para contratação do FIES 

  

 Tenha renda familiar mensal bruta, per capita, de até 3 (três) salários 

mínimo. 

 Tenha participado de alguma das edições do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010, e obtido nota mínima de 

450 pontos na média das provas, e não ter zerado na redação. 

 

O percentual de financiamento é definido pelo FIES, de acordo com o 

comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante. 

 

Taxas de  juros  

 

6,5% ao ano para o estudante que contratou o FIES a partir do 2º 

semestre/2015. 

 

Para contratação do FIES, o estudante precisará de fiador e há duas 

formas de fiança: 

 

 Convencional - nesta modalidade o estudante deverá no momento 

da conclusão da inscrição, informar um ou até dois fiadores, cuja 

renda total seja igual ao dobro do valor da mensalidade do 

estudante. 



 

 Solidária - o estudante que optar por esta forma de fiança, terá que 

formar um grupo de 3 a 5 estudantes que deverão obrigatoriamente 

ser da mesma IES e do mesmo local de oferta do curso, neste caso 

os estudantes serão fiadores entre si. 

 

Os estudantes bolsistas parciais do ProUni, matriculados em cursos de 

licenciatura e os estudantes que tenham renda familiar per capita de até um 

salário mínimo e meio, ficam dispensados de fiadores podendo optar pelo  

FGEDUC (Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo). 

 

 

 

Processo seletivo para contratação do FIES 

 

 Em datas estabelecidas pelo FIES, o candidato deverá acessar o 

endereço eletrônico: http://fiesselecao.mec.gov.br para realizar a 

inscrição. Os candidatos pré-selecionados, deverão concluir a 

inscrição no endereço eletrônico: sisfiesportal.mec.gov.br. 

 Depois de concluída a inscrição, o candidato deverá entrar em 

contato com a CPAE - Coordenadoria de Políticas de Atenção ao 

Estudante pelo fone: (48) 3431-2686, para agendamento de 

entrevista com entrega da documentação, validação das informações 

e emissão do DRI (Documento de Regularidade de Inscrição). 

 Para formalização do contrato, o estudante terá que comparecer na 

agência bancária com o DRI e demais documentos solicitados pelo 

banco. 

 

 

Aditamento de Renovação  

 

 O estudante que não realizar o Aditamento de Renovação semestral 

dentro dos prazos estabelecidos pelo MEC, terá o FIES suspenso ou 

encerrado. 



 

 No início de cada semestre é solicitado o Aditamento pela UNESC; 

 

 O estudante receberá um comunicado do FIES para confirmar o 

aditamento, deverá conferir as informações e estando de acordo, 

confirmar, não estando, deverá procurar a CPAE para ajustes. 

 

 

Após a confirmação do Aditamento pelo estudante, poderá gerar um 

dos seguintes tipos de aditamento: 

 

 Simplificado - ocorre quando não há alteração no contrato, neste 

caso o estudante não necessita ir ao banco; 

 Não Simplificado - o estudante precisa ir ao banco, após ter 

confirmado o aditamento em data estabelecida pelo FIES. Nesse 

caso, o estudante deverá solicitar imediatamente para a CPAE o 

DRM (Documento de Regularidade de Matrícula), para apresentar no 

banco juntamente com os demais documentos. 

 

 

Quando o estudante estiver em situação de trancamento de matrícula, 

o que fazer com o FIES? 

 

O estudante deverá solicitar a suspensão temporária do financiamento no 

SisFies e entrar em contato com a CPAE para validação e assinatura do 

DRM de suspensão. 

 

Quando terminar o tempo de utilização do FIES, porém o estudante 

ainda não conclui o curso, o que fazer? 

 

Poderá solicitar Dilatação de prazo no SisFies, e procurar a CPAE para 

validação e solicitação do Aditamento de Renovação. 

 


