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O QUEÉO FIES?
O Fundo de Financiamento Estudantil(Fies), criado pela Lei nº10.260,

de 12 de julho de 2001, é uma ação do Ministério da Educação que

financia cursos superiores, não gratuitos , com avaliação positiva no

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

CONDIÇÕES DEFINANCIAMENTO

Os Financiamentos concedidos com recursos do Fies, para estudantes

com renda familiar per capita de até (3) salários mínimos, terão taxa

real zero de juros.Durante o curso, o estudante financiado deve pagar

mensalmente o valor da coparticipação, que corresponde a parcela

dos encargos educacionais não financiada, diretamente ao agente 

financeiro. Após a conclusão do curso, o estudante realizará a

amortização do saldo devedor do financiamento, de acordo com a

sua realidade financeira, ou seja, a parcela da amortização será

variável de acordo com a renda, e nos casos de o estudante não ter

renda, será devido apenas o pagamento mínimo.

Juliana Tateno

Acadêmica de Medicina do ITPAC Santa Inês Beneficiária
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QUEM NÃO PODE PARTICIPAR?

Candidato pré-selecionado em processo anterior, 

enquanto perdurar situação de pendência nas fases de 

complementação no FIES Seleção de validação de suas 

informações - CPSA ou de validação de suas 

informações pelo agente financeiro.

Candidato que não tenha quitado financiamento 

anterior pelo Fies.

Candidato que se encontre em período de utilização do 

financiamento do Fies.

Candidato que submeteu ao Enem com único objetivo 

de auto avaliação, na condição de treineiro.

Mônica Miranda

Acadêmica de Medicina da ITPAC Santa Inês  Beneficiária do FIES



O candidato que já tenha sido beneficiário de financiamento estudantil

poderá se inscrever no processo seletivo do Fies, desde que atenda

às condições previstas no Edital do processo seletivo vigente.

CALCULANDO A NOTADECORTE
A nota de corte será divulgada quando forem ocupadas todas as

vagas disponibilizadas para o grupo de preferência escolhido pelo

candidato.

O Fies Seleção calcula a nota de corte para o grupo de preferência,

com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos

inscritos neste mesmo grupo de preferência.

A nota de corte servirá de referência para auxiliar o candidato no

monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de pré-seleção.

O candidato pode acompanhar as notas de corte e alterar o grupo de

preferência e sua (s) opcão (ões) de curso até o encerramento das

inscrições. A inscrição válida é sempre a ultima confirmada pelo

candidato.

Roberta Medeiros

Acadêmica de Medicina da ITPAC Santa Inês  Beneficiária do FIES



COMPLEMENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Os candidatos pré-selecionados na chamada única do Fies devem

complementar as informações da inscrição no sistema, no

endereço eletrônico acessounico.mec.gov.br/fies

LISTA DE ESPERA
O candidato participante da lsita de espera que for pré-

selecionado deverá acessar o endereço eletrônico

acessounico.mec.gov.br/fies e complementar sua inscrição para

contratação do financiamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a

contar da divulgação de sua pré-seleção no Fies Seleção.

PRAZOS
Fique sempre atento aos prazos divulgados no site do Ministério

da Educação. É de extrema importância que o candidato

acompanhe as atualizações e chamadas, para que não venha a

perder os períodos estipulados à contemplação do financiamento.

Carolayne Queiroz

Acadêmica de Medicina da ITPAC Santa Inês  Beneficiária do FIES
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INSCRIÇÃO POSTERGADA

A contemplação da inscrição postergada deverá ser 

realizada, exclusivamente, no endereço eletrônico 

www.fiesselecaoaluno.mec.gov.br, conforme prazo 

determinado em edital e estará condicionada ao 

atendimento dos demais requisitos, prazos e 

procedimentos para concessão do financiamento, nos 

termos da Portaria MEC Nº 209, de 2018, e demais 

normativas vigentes do Fies.

O candidato pode se inscrever no processo seletivo 

vigente, desde que atenda às condições previstas no 

Edital do processo seletivo. Contudo, deverá declarar 

ciência de que, ao concluir sua inscrição no processo 

seletivo vigente, sua inscrição postergada será cancelada.

Patryck Frota

Acadêmico de Medicina da ITPAC Santa Inês  Beneficiário do FIES
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LINKS ÚTEIS

PARA MAIS INFORMAÇÕES

(81) 4040-4242 (WhatsApp e Ligação)

centraldoaluno@fameg.com.br


