
 

 

 

Quem pode solicitar? 

Alunos devidamente matriculados em um dos cursos de Graduação ou Pós-Graduação Lato Sensu do UNIFIEO que trabalhem ou que sejam 

filiados, e dependentes (cônjuges ou filhos de funcionários) de uma das Empresas, Sindicatos, Cooperativas, Condomínios e Associações 

conveniadas. 

 

Quem não pode solicitar? 

Alunos dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, Cursos Livres e Cursos de Extensão. 

Alunos que não sejam funcionários nem filhos ou cônjuges de funcionário de uma das Empresas ou Sindicatos, Associações, Condomínios ou 

Cooperativas conveniados. 

Aos alunos que já sejam beneficiários de qualquer outro desconto nas mensalidades, deverão optar por apenas um beneficio concedido não 

podendo acumular os descontos. 

 

Qual o prazo para solicitação? 

O aluno pode solicitar até o dia 10 de cada mês. Impreterivelmente, o benefício será concedido no boleto do próximo mês. Se a solicitação for 

feita depois do dia 10, o benefício será concedido no boleto do segundo mês seguinte. O desconto não é retroativo. 

O benefício é concedido por quanto tempo? 

O benefício é concedido até o final do período letivo, desde que o aluno siga as exigências do termo de compromisso.  

  



Onde solicitar?   

Cabes - Centro de Análise de Benefícios ao Estudante / Tesouraria 

Campus Vila Yara - Bloco verde - 2º andar 

Atendimento pessoal: de segunda a sexta-feira, das 09h às 21h 

Atendimento telefônico: de segunda a sexta-feira, das 09h às 21h Tel: 11. 4550-3651 

  

Como é renovado o benefício? 

Alguns alunos não precisam renovar o benefício, pois a renovação é realizada em contato direto com a empresa, porém algumas empresas não 

realizam este procedimento. Para mais informações o aluno deve, semestralmente, verificar com o Cabes se houve confirmação do setor de 

Recursos Humanos da empresa que trabalha. 

 

Quem perde o benefício?. 

Alunos que apresentarem algum documento que não se enquadre com o solicitado. 

Funcionário que perder o vínculo empregatício com a Empresa/Sindicato conveniado. 

Alunos que ficarem retidos em mais de 4 matérias em regime de dependência ou reprovação.  

 

Em caso de desligamento o que devo fazer? 

O aluno deve avisar ao Cabes, em até 10 dias corridos, por meio de carta de próprio punho, que se desligou da empresa. Se o aluno não avisar o 

desligamento ao Cabes serão cobrados os valores que por ventura tenham sido concedidos em forma de desconto depois do desligamento. 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

O UNIFIEO não esta aberto a novas adesões do financiamento por tempo indeterminado  

  

O que é FIES? 

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa de financiamento do MEC – Ministério da Educação, criado pela Lei nº 10.260, de 12 

de julho de 2001 , destinado a financiar de 50 a 100% da mensalidade dos cursos de graduação no Ensino Superior a estudantes que não têm 

condições de arcar integralmente com os custos de sua formação e que estejam regularmente matriculados em Instituição de Ensino não gratuita, 

em cursos que tenham tido avaliação positiva (nota mínima de três pontos) no SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

O aluno deve acompanhar as informações para realização das inscrições, que serão divulgadas pelo FIES através do endereço 

eletrônico https://sisfiesportal.mec.gov.br/  

As inscrições serão semestrais, com prazo único para adesão a cada semestre. 

  

Como faço para participar? 

O aluno que pretende ingressar na faculdade deve primeiramente prestar o vestibular e após aprovação no mesmo, efetuar a matrícula. O aluno 

matriculado (seja ele ingressante ou veterano) que esteja interessado no financiamento deve estar atento aos prazos de inscrições (divulgados pelo 

FIES). 

As inscrições para pré-seleção são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de Seleção do Fies no endereço 

eletrônico http://sisfiesportal.mec.gov.br 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10260compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10260compilado.htm
http://sisfiesportal.mec.gov.br/


É de inteira responsabilidade dos estudantes a consulta aos resultados e o cumprimento dos prazos estabelecidos, bem como o acompanhamento 

de eventuais alterações. A pré–seleção dos estudantes assegura apenas a expectativa de direito às vagas para as quais se inscreveram no processo 

seletivo do Fies referente ao semestre. A contratação do financiamento fica condicionada à conclusão da inscrição no Sistema Informatizado do 

Fies (SisFies) e ao cumprimento das demais regras e procedimentos do programa. 

 

Fui pré-selecionado e conclui minha inscrição no SisFies, como devo proceder? 

O aluno deve validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino em até 10 

dias, contados a partir do dia seguinte ao da conclusão da inscrição. 

A CPSA do UNIFIEO encontra-se no CABES/Tesouraria, Campus Vila Yara, Bloco Verde 2º piso. Para isso, imprima a inscrição realizada no 

SisFies, relacione os documentos exigidos pela Instituição e compareça antecipadamente para análise e validação das informações. 

 

 

Após comprovação de informações e validação da CPSA, o que fazer? 

 A Comissão Permanente verificando as informações prestadas pelo aluno e comprovando veracidade, fará a validação da inscrição. Após esta 

validação, o aluno deve retirar a DRI – Documento de Regularidade de Inscrição na própria CPSA e comparecer a um agente financeiro do Fies 

(banco escolhido pelo aluno na finalização da inscrição) em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil seguinte à data da validação das 

informações pela CPSA para contratação efetiva do financiamento. 

A contratação do financiamento se dá a partir da assinatura do contrato no Agente financeiro, a qual o aluno deve entregar uma cópia do mesmo 

no CABES – Setor de Bolsas de estudos. 

  

Posso ficar sem pagar as mensalidades enquanto aguardo o financiamento ser aprovado? 

 

Não. O aguardo da aprovação não implica no não pagamento das mensalidades. O aluno é responsável pelo pagamento em dia das mensalidades. 

 



Após contratação do FIES, preciso renovar? 

Sim. A renovação do financiamento é feita através do aditamento (solicitação e validação no SisFies) em todos os semestres. 

O aditamento é realizado a partir do segundo semestre financiado, independentemente do regime do curso (anual ou semestral).  

As solicitações dos aditamentos são feitas pela CPSA e aparecerá no e-mail cadastrado pelo aluno, e o mesmo deverá validar as informações caso 

estejam corretas. 

Os prazos para realização dos mesmos serão divulgados pelo FIES. Os estudantes deverão acessar o SisFies em tempo hábil para concluir a 

validação para repasse de créditos à faculdade. 

A não validação do aditamento pode implicar na rematrícula do aluno e até no cancelamento do financiamento. 

 Eu posso perder o financiamento? 

Sim, o aluno perde o financiamento nos seguintes casos: 

-  Reprovação total das disciplinas (0% de aproveitamento); 

- Aproveitamento acadêmico abaixo de 75% pela terceira vez, considerando todas as disciplinas (cursadas e em espera); 

-  Não validação dos aditamentos semestrais no período estipulado pelo FNDE ou evasão do estudante (trancamento de matrícula ou desistência 

sem comunicar a CPSA e sem realizar os procedimentos cabíveis ao financiamento; 

*Obs: Caso o aluno não atinja o 75% de aproveitamento acadêmico exigido (reprove em apenas algumas matérias), o financiamento poderá ser 

reconsiderado até duas vezes pela CPSA. Ocorrendo novamente, o aluno perderá o financiamento. 

O aluno é responsável por acompanhar seu desempenho acadêmico. 

  

Não atingi o aproveitamento acadêmico e reprovei o semestre, como proceder? 

Se o estudante reprovar o semestre (abaixo de 75% de aproveitamento), a reconsideração será avaliada pela CPSA. Se aprovada, o aluno deverá 

solicitar a suspensão através do sistema SisFIES, imprimi-la e entregar na CPSA juntamente com uma carta com firma reconhecida justificando o 

motivo para validação no prazo indicado. Assim, o estudante arcará com rematrícula e mensalidades até ser aprovado nas disciplinas podendo 



retornar com o FIES no semestre seguinte. Caso o estudante opte por utilizar o FIES no semestre reprovado, deve estar ciente que o mesmo não 

cobrirá o último semestre de curso, pois reduzirá o número de semestres contratados. 

  

Se eu precisar, posso suspender o FIES? 

Em caso de necessidade por algum motivo ou vontade própria do aluno, o mesmo poderá solicitar a suspensão do financiamento (exceto no 

semestre de ingresso no FIES) pelo prazo máximo de um ano (2 semestres) no próprio sistema do FIES. 

A solicitação deve ser feita do dia 1º até o 15º (décimo quinto) dia de cada mês, sendo dos meses de janeiro a maio referente ao 1º semestre do 

ano e de julho a novembro referente ao 2º semestre, através do login do estudante. Após solicitar, imprima o comprovante e o entregue na CPSA 

juntamente com uma justificativa com firma reconhecida informando o motivo da suspensão. Estes documentos devem ser entregues antes da 

data limite para validação.  

A suspensão terá validade a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da solicitação. 

 

Há a possibilidade de encerrar o financiamento antes do final do curso? 

 

Sim, o encerramento antecipado pode ser solicitado a qualquer momento no sistema do SISFIES e após a solicitação o aluno deverá comparecer 

ao agente financeiro (banco) para formalização do encerramento. Ressaltamos que antes de encerrar, o aluno deve verificar a situação de seus 

aditamentos, pois todos os créditos dos semestres cursados devem ser repassados à faculdade. 

 

 

  

Cabes - Centro de Análise de Benefícios ao Estudante/ Tesouraria 

Campus Vila Yara - Bloco Verde - 2º andar 

Atendimento pessoal:   de segunda a sexta-feira, das 09h às 21h 

Atendimento telefônico:  de segunda a sexta-feira, das 09h às 21h, 4550-3651. 

 


