O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)
é um programa de incentivo à graduação, que
foi instituído pela Lei nº 10.260 de julho de
2001. O programa foi criado pelo Ministério
da Educação (MEC), com o objetivo de ajudar
alunos de baixa renda a terem acesso ao
ensino superior de qualidade.
Graças a ele, é possível ingressar na
Universidade privada com até 100% das
mensalidades financiadas pelo Governo
Federal.
O Fies está de cara nova e é importante
conhecer suas novas regras, mas fique
tranquilo, pois vamos te ajudar a entender
todas elas.

COMO
FUNCIONA

O novo FIES está dividido em três
modalidades:
1–J
 uros zero para quem tem renda familiar
per capita de até três salários mínimos. O
pagamento é realizado desde o início da
contratação do financiamento, conforme a
renda do estudante.
2–P
 ara estudantes com renda familiar per
capita de até 5 salários mínimos das
regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste.
3 – Para estudantes de todo Brasil, com renda
familiar per capita de até 5 salários

mínimos (P-FIES).

QUEM PODE
SOLICITAR O FIES

Candidatos que:
• Tenham feito o ENEM de 2010 em diante,
com nota mínima de 450 pontos nas provas e
nota de redação maior que zero.
• Tenham renda familiar mensal bruta por
pessoa de até 3 salários mínimos (para a
modalidade de Financiamento FIES) ou até
5 salários mínimos (para a modalidade de
Financiamento P- FIES).

QUEM NÃO PODE
SOLICITAR O FIES

•T
 odos aqueles que não tenham realizado
o Enem ou não tenham atingido a nota
mínima de 450 pontos nas provas;
• Candidatos que zeraram a redação do Enem;
• Estudantes que tenham trancado o curso;
•A
 lunos que tenham 50% do bolsa do Prouni
e que estejam aplicando o Fies para outra
Instituição que não a atual;
•C
 andidatos com renda familiar mensal
acima de 5 salários mínimos;
•C
 andidatos que já tenham se beneficiado
pelo Fies (exceto os que comprovem não ter
usufruído do benefício integralmente);
• Estudantes com bolsa integral no Prouni;
•C
 andidatos que estejam inadimplentes com
o Fies ou o Programa de Crédito Educativo.
(CREDUC/PCE).

COMO FUNCIONA O
PROCESSO SELETIVO

O candidato deverá fazer sua inscrição
exclusivamente pela internet, por meio do
Sistema de seleção do FIES e de acordo
com o cronograma de datas divulgado pelo
Ministério da Educação (MEC).
O critério de seleção é a nota do ENEM. Assim,
você fará parte de uma lista classificatória,
de acordo com o seu desempenho no EMEM.
Os candidatos com as melhores notas serão
pré-selecionados em chamada única, de
acordo com o número de vagas disponíveis na
instituição. Os demais, não pré-selecionados,
serão automaticamente incluídos na lista de
espera.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
•P
 ara conseguir o financiamento é necessário ter
conta aberta no banco;
•D
 urante o curso, o estudante deverá pagar
mensalmente o valor referente ao encargo
operacional estipulado em contrato, assim como o
valor correspondente ao seguro de vida contratado
obrigatório.
• A partir do primeiro mês da conclusão do curso,
desde que o estudante possua renda, passam
a ser cobrados os valores correspondentes ao
financiamento estudantil.
•O
 s valores das mensalidades serão debitados
automaticamente na folha de pagamento do
egresso.
•S
 e o recém-formado ainda não possuir renda, serão
cobradas mensalidades fixas mensais, equivalentes
ao valor mínimo, conforme regulamento do CG-Fies.

• O valor deve ser quitado em até 14 anos.
•C
 aso seja do interesse do estudando o Fies pode
ser pago antecipadamente através da amortização
extraordinária voluntária;
•O
 estudante pode solicitar a suspensão do
benefício por até quatro semestres consecutivos. A
solicitação será analisada pela Comissão Permanente
de Supervisão e Acompanhamento (CPSA);
•N
 o caso de o aluno perder o emprego na época do
pagamento, o egresso poderá quitar prestações
mensais fixas equivalentes ao valor do pagamento
mínimo, conforme regulamento do CG-Fies;
•S
 e o aluno desistir do curso os pagamentos serão
cobrados da mesma forma, como se o estudante
tivesse concluído a graduação;
• As inscrições para o Novo Fies vão do dia
19/02/2018 ao dia 28/02/2018 e devem ser feitas
no site oficial do programa.

DEPOIS DE
CONSEGUIR A BOLSA

•N
 ão deixar de pagar os valores conforme
contrato e modalidade de financiamento
contratada;
•M
 antenha a frequência mínima para a
aprovação em todas as disciplinas e tire
notas mínimas em cada matéria para ser
aprovado em todas as disciplinas cursadas.

SOBRE O
IBMR

O IBMR é uma instituição de ensino superior
privada pertencente a rede de universidades
Laureate. Atualmente, possui 3 campi na
cidade do Rio de Janeiro (Barra, Botafogo
e Catete), onde são oferecidos cursos de
graduação e pós-graduação nas áreas de
saúde, comunicação, negócios e engenharia,
com infraestrutura de ponta e professores de
renome no mercado.

