Inscrições para o Fies começam neste mês;
veja datas
11 de Julho de 2018
Inscrições começam no próximo dia 16 e encerram–se no dia 22 de julho

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta terça-feira (10), o edital do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2018. As inscrições começam no próximo dia 16 e
encerram-se no dia 22 de julho. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do
Fies Seleção.

Quem pode concorrer
Além da comprovação da renda, o candidato deve ter feito uma das edições do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e nota maior que
zero na redação. Durante o curso, o estudante deve ter rendimento para ser aprovado em todas as
matérias.

Diferença entre as modalidades
O Novo Fies divide o programa em três modalidades, oferecendo uma escala de financiamentos que
varia conforme a renda familiar do candidato.
Na primeira modalidade, direcionada para alunos cuja renda familiar mensal é de até três salários
mínimos, o financiamento é feito diretamente pelo governo, com juro zero. O programa tem o auxílio
do Fundo Garantidor, composto por verbas da União e das Instituições de Ensino. O financiamento,
nesse caso, é de, no mínimo, 50% do curso e, no máximo, R$ 42 mil por semestre. O estudante
começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda.
As duas outras modalidades, chamadas de Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies), são
voltadas para quem tem renda renda per capita mensal entre três e cinco salários mínimos. O
financiamento é oferecido pelas instituições financeiras. Como elas têm recursos públicos, são
capazes de ofertar um valor mais barato que o mercado, porém mais caro que o da modalidade I.
A modalidade II é utilizada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a fonte de financiamento
são os Fundos Constitucionais. Na terceira modalidade, para as demais regiões, os recursos são do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Prazos

O resultado será publicado no dia 27 de julho. Em caso de pré-seleção, o candidato deve
complementar informações da inscrição e fechar o contrato de financiamento entre os dias 27 e 31
de julho. Após essas etapas, o candidato tem cinco dias para comprovar informações junto à
comissão responsável pela validação dos dados informados. A etapa seguinte é o comparecimento
ao agente financeiro.
No caso dos estudantes inscritos no P-Fies, não haverá lista de espera. Os demais podem
manifestar interesse entre os dias 1º e 24 de agosto. Com informações do Portal Brasil.
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