Apresentação:
Pensando sempre em você, o CIA – Centro Integrado de Atendimento ao Aluno criou este guia rápido para
ensinar de forma simples e prática a complementar a inscrição do seu FIES. Estamos aqui para fazer dar
certo e atende-lo é nossa prioridade! 😊
Então realize todos os procedimentos a seguir e não deixe de concluir a entrega da documentação no
prazo estabelecido pelo sistema.

COMPLEMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO
1.0– CURSO 1.0.1- INSTITUIÇÃO E LOCAL DE OFERTA E LOCAL DE OFERTA

Nesta tela apresentará os dados do curso e local pré-selecionado:

1.0.2- TERMOS DE FINANCIAMENTO
Total de semestres já concluídos neste curso: *
Número da matrícula neste curso:
Duração regular do Curso: 9
Semestre a ser cursado pelo estudante: 1º
Quantidade de semestres que serão financiados: 9
Valor da semestralidade SEM desconto R$: 9.687,84
Valor da semestralidade para o FIES R$:

Manter o preenchimento “0”
Preencher com sequência de “00000”

Valor da semestralidade a ser cursado com
copiar o mesmo valor que de “Valor da semestralidade para o FIES”

8.880,52
desconto R$: *

Apenas
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De acordo com a Resolução nº 3, de 13 de dezembro de 2017, são considerados descontos aplicados
por liberalidade da IES com incidência sobre os encargos educacionais, exclusivamente aqueles
conferidos ao estudante:
I - por mérito acadêmico ou destaque em atividades da instituição, inclusive esportivas;
II - com o objetivo de incentivar a participação em projetos de iniciação científica ou extensão;
III - servidor público beneficiado por convênio celebrado com os governos municipais e estaduais;
IV - beneficiado por convênio com entidades que atendem pessoas com deficiência ou
individualmente pessoas com deficiências; e
V - professor ou seus dependentes, em razão de convenção coletiva de trabalho, desde que
vinculado à mesma instituição de ensino.
Observação: Os descontos serão validados pela Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento - CPSA da Instituição de Ensino Superior.
Valor a ser financiado no semestre a ser cursado com recursos do FIES R$: *

Neste campo sempre selecionar o MAIOR valor possível
Não preenche nada – apenas leitura
Percentual do financiamento:
Valor da mensalidade a ser financiado no semestre ATUAL com recurso do FIES R$:
Valor a ser pago no semestre ATUAL com recursos do estudante R$:
Valor da mensalidade a ser financiado no semestre ATUAL com recurso do estudante R$:
Taxa de juro anual: 0%
Valor Total estimado do financiamento R$: (Atualizado pelo IPCA)
Valor estimado do limite de crédito global R$: (Atualizado pelo IPCA)
1.1-

SEGURO: Campo obrigatório a ser marcado.
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1.2 – PERGUNTAS
O número de semestre(s) indicado(s) no campo “Total de semestres já concluídos”, ou seja 0
semestre(s), está correto?

Sim

Não

Este campo confirma se as informações sobre total de semestres cursadas estão corretas, se
estiver, marque “SIM”
A parcela a ser paga mensalmente pelo estudante será composta por:
•
•

Mensalidade a ser paga à instituição de ensino COM RECURSOS PRÓPRIOS DO
ESTUDANTE de R$ 206,32 ;
Despesa mensal de operacionalização do financiamento de R$ 41,10 ; •
Mensalidade
do seguro prestamista de R$ 0 ;
Observe que este campo vem confirmando o valor que o candidato irá arcar com recursos
próprios: valor que o FIES não cobre + seguro
Dessa forma, o valor a ser pago por meio do boleto único será de R$ 247,42. Deseja prosseguir?
Sim

Não

* Declaro estar ciente que devo realizar a contratação do Seguro Prestamista, por tratar-se de
requisito obrigatório para efetivação do financiamento estudantil, conforme disposto no art. 6º-D da Lei nº
10260, de 12 de julho de 2001.
Se estiver de acordo com o valor marque a opção “SIM” + O quadrado que declara que deve
realizar a contratação do Seguro Prestamista.
2.0 – SIMULADOR
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* Não é necessário realizar a Simulação (opcional), podendo prosseguir para a próxima etapa:

3.0- BANCO
A última etapa é selecionar o banco de sua preferência.

Próximo passo é GRAVAR.
Após ter concluído toda a complementação esta tela surgirá informando do prazo para comparecimento
para entrega dos documentos comprobatórios conforme regras do programa:

4.0 - DOCUMENTOS
Acesse site do FIES e confira os documentos necessários para o programa!
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