
 
 
 
 
    

 

 

 

O FIES 2013: Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece o 

financiamento em cursos de graduação e pós-graduação em instituições de ensino superior particulares, com juros 

fixos de 3,4% ao ano. As condições de financiamento do FIES 2013 são facilitadas para que o estudante comece a 

pagar montante referente às mensalidades apenas após a conclusão do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

FIES | Fundo de Financiamento Estudantil é um Programa do Ministério da Educação que oferece financiamento entre 50 e 

100 por cento das mensalidades educacionais, em cursos de graduação e pós-graduação, independente da idade do solicitante, 

em instituições de ensino particulares, com juros fixos de 3,4% ao ano (2013).  

A primeira fase do FIES compreende o período de duração do curso. A segunda fase tem início após a conclusão da graduação, 

por um período de um ano e meio (18 meses). Em ambas as fases o estudante pagará prestações trimestrais de até R$ 50,00, 

compreendendo apenas os juros do financiamento. Já na fase de amortização, após o período de carência, o estudante tem 

prazo de três vezes o período de financiamento mais um ano para parcelar o saldo devedor restante. Num curso de graduação 

de cinco anos de duração, por exemplo, o estudante terá 16 anos para parcelar seu saldo devedor.  

Para participar do FIES o estudante deverá, obrigatoriamente, ter prestado o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. Exceto 

alunos com certificado de conclusão do ensino médio anterior a 2010. O valor das mensalidades também deve estar acima de 

20% da renda familiar bruta mensal per capita. 

O estudante pode solicitar sua inscrição junto ao SISFIES em qualquer época do ano. O primeiro passo é acessar o website do 

SisFies. 

OS MAIS CONHECIDOS INCENTIVOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS NO BRASIL 

PROUNI | Programa Universidade para Todos, é um incentivo do Governo Federal de bolsas de estudos (integrais e 

parciais) disponível para estudantes de graduação de todas as idades, e abre suas inscrições normalmente no início de cada 

ano. 

Para se inscrever o candidato deve: ter realizado a prova do Enem 2012; obtido nota media igual ou superior a 450 pontos na 

prova do Enem; ter renda familiar de um e meio até três salários mínimos; ter cursado o ensino médio em escolas da rede 

publica de ensino, e se tiver cursado em escolas particulares, deve ter sido bolsista integral;  

Para se inscrever e obter maiores informações sobre o PROUNI 2013, candidato pode acessar o site 

http://prouniportal.mec.gov.br. 

PRONATEC | Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego tem por objetivo a expansão da oferta de cursos 

de Educação Profissional Técnica de nível médio (TEC) e de cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) de 

trabalhadores, além de contribuir para a melhoria da qualidade do Ensino Médio público, por meio da Educação Profissional. O 

processo seletivo destina-se aos candidatos que estiverem cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Regular nas escolas da 

rede pública estadual ou em instituições privadas, na condição de bolsista integral. 

Como existem várias iniciativas, não existe um sistema unificado de inscrições. As novas vagas serão abertas em escolas 

públicas estaduais, nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e nos Serviços Nacionais de Aprendizagem - como 

o Senai e o Senac. Cada uma dessas instâncias terá inscrições e critérios próprios para seleção de participantes no Pronatec. 

 

http://sisfiesaluno.mec.gov.br/seguranca/principal
http://prouniportal.mec.gov.br/

