
 

 

 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR – FINANIES 

 

EDITAL Nº 02, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 

PROCESSO SELETIVO PARA ADESÃO AO FINANIES – 2020.2 

 

O Conselho Superior de Ensino – CONSU torna público, através de seu site 

www.finanies.com.br, o presente edital, contendo as normas e procedimentos para a 

realização do Processo Seletivo 2020.2, para adesão ao Financiamento Estudantil por 

Instituição de Ensino Superior – FinanIES, destinado ao preenchimento das vagas nos 

cursos de graduação das instituições conveniadas. 

O Financiamento Estudantil por Instituição de Ensino Superior – FinanIES, criado 

pela Portaria 04 de janeiro de 2020, tem como objetivo financiar cursos superiores não 

gratuitos, desde que o estudante financiado atenda aos critérios definidos e aprovado pelo 

Conselho Superior de Ensino – CONSU. 

  

1. DAS INSCRIÇÕES 

 As inscrições serão realizadas no período de 25 de agosto de 2020 a 04 de 

setembro de 2020 pelo site www.finanies.com.br ou na secretaria de cada instituição.  

 

2. DAS VAGAS 

As vagas ofertadas neste processo seletivo estão distribuídas para as instituições 

conveniadas conforme discriminação abaixo: 

 

2.1 ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO – 

EESAP 

 

CURSO PRESENCIAL VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA 

Administração 10 

Ciências Contábeis 10 

Direito 5 
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Educação Física 10 

Enfermagem 10 

Engenharia Civil 10 

Farmácia 10 

Nutrição 10 

Psicologia 5 

 

2.2 FACULDADE TRÊS MARIAS 

 

CURSO PRESENCIAL VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA 

Administração 10 

Ciências Contábeis 10 

Direito 5 

Educação Física 10 

Engenharia Civil 10 

Farmácia 10 

Negócios Imobiliários 10 

Nutrição 10 

Pedagogia 10 

Psicologia 5 

Recursos Humanos 10 

Segurança do Trabalho 10 

 

 

2.3 PODEM SE INSCREVER 

 

I. Candidatos não selecionados pelo PROUNI; 

II. Candidatos não selecionados pelo FIES; 

III. Beneficiários do Auxílio Emergencial; 

IV. Beneficiários do Bolsa Família; 

V. Candidatos com Renda Familiar mínima de dois salários mínimos e máxima 

de sete; 

VI. Não possuir matrícula ativa nas IES conveniadas; 

 

 

2.4   CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação e pré-seleção dos candidatos observarão o seguinte: 

I. A classificação será de acordo com a nota no Enem ou nota do vestibular de 

cada IES, no curso escolhido, dentre as opções de curso/turno/local de oferta  

 

 



 

 

indicados pelo candidato e somente se concretizará em classificação e pré–

seleção caso haja pré–aprovação do financiamento pelo FinanIES; 

II. A inexistência de pré-aprovação do financiamento significará o cancelamento 

automático da inscrição do candidato. 

III. A pré-aprovação do FinanIES é de responsabilidade exclusiva deste programa 

de financiamento. 

 

2.5  FINANCIAMENTO 

 

I. Para participar do FinanIES, o candidato deve comprovar renda familiar 

superior a dois salários mínimos e inferior a sete salários mínimos. Os 

financiamentos concedidos pelo FinanIES não terão juros, apenas serão 

corrigidos pelo IGPM. 

II. Durante o curso, o estudante financiado deve pagar semestralmente o valor 

da renovação contratual, equivalente a 50% do valor da mensalidade integral 

do curso escolhido. 

III. Após a conclusão do curso, o estudante deixará de pagar a taxa semestral de 

renovação contratual e pagará apenas as parcelas restantes devidamente 

corrigidas pelo IGPM, sem a incidência de juros. Todas as informações sobre 

o financiamento estão disponíveis no Manual do FinanIES no site 

www.finanies.com.br.   

IV. Cursos e valores do financiamento 

 Escola de Ensino Superior do Agreste Paraibano - EESAP 

CURSO 

PRESENCIAL 

VALOR 

INTEGRAL 

VALOR 

FinanIES 

VALOR 

FINANCIADO 

Administração R$799,00 R$559,30 R$279,65 

Ciências Contábeis R$799,00 R$559,30 R$279,65 

Direito R$998,75 R$699,13 R$349,60 

Educação Física R$998,75 R$699,13 R$349,60 

Enfermagem R$998,75 R$699,13 R$349,60 

Engenharia Civil R$998,75 R$699,13 R$349,60 

Farmácia R$998,75 R$699,13 R$349,60 

Nutrição R$998,75 R$699,13 R$349,60 

Psicologia R$998,75 R$699,13 R$349,60 
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 Faculdade Três Marias 

CURSO 

PRESENCIAL 

VALOR 

INTEGRAL 

VALOR 

FinanIES 

VALOR 

FINANCIADO 

Administração R$799,00 R$559,30 R$279,65 

Ciências Contábeis R$799,00 R$559,30 R$279,65 

Direito R$998,75 R$699,13 R$349,60 

Educação Física R$998,75 R$699,13 R$349,60 

Engenharia Civil R$998,75 R$699,13 R$349,60 

Farmácia R$998,75 R$699,13 R$349,60 

Nutrição R$998,75 R$699,13 R$349,60 

Psicologia R$998,75 R$699,13 R$349,60 

Pedagogia R$499,00 R$349,30 R$174,65 

Segurança do Trabalho R$599,00 R$419,30 R$209,65 

Negócios Imobiliários R$599,00 R$419,30 R$209,65 

Recursos Humanos R$599,00 R$419,30 R$209,65 

 

 

2.6 CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO 

Após o resultado da pré-seleção no FinanIES, o candidato deve: 

I. Comparecer à secretaria da IES para validar suas informações até o dia 11/09 

com toda documentação necessária à formalização do contrato. A 

documentação está disponível no Manual do FinanIES, no site 

www.finanies.com.br.  

A apresentação de informações ou documentos falsos implicará a reprovação do 

candidato no processo seletivo e, se apurada posteriormente à formalização do contrato 

de financiamento, ensejará seu encerramento, sem prejuízo das sanções penais 

eventualmente cabíveis. 

 

 

II. Fiador - O Fiador deve apresentar renda mínima de 02(dois) salários mínimos 

para aprovação do financiamento. Na análise, será considerado o grupo 

familiar do fiador. O candidato pode apresentar mais de um fiador.  
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III. A aprovação será feita pelo CONSU após consulta SPC e SERASA e pela 

renda apresentada pelo beneficiário e/ou fiador. A renda deve ser maior pelo 

menos dois salários mínimos em relação à mensalidade. 

IV. Para comprovar a renda do estudante e dos membros do seu grupo familiar 

serão exigidos os documentos abaixo, dependendo do tipo de atividade ou 

fonte de renda. Será necessária uma renda de no mínimo dois salários mínimos 

superior à mensalidade. A relação dos comprovantes de renda está disponível 

no Manual do FinanIES em www.finanies.com.br.  

 

3. DO RESULTADO 

O resultado será divulgado no site www.finanies.com.br  e/ou na Secretaria da 

Instituição no dia 08/09/2020. 

4. DAS MATRÍCULAS 

4.1      A matrícula dos aprovados deverá ser realizada logo após divulgação do 

resultado; 

4.2 Para efetivação da matrícula institucional, o aluno deve apresentar a 

seguinte documentação: 

 Cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Certificado e Histórico do Ensino 

Médio, Comprovante de residência e Certificado de reservista (para candidatos 

do sexo masculino), Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Candidatos menores de idade devem comparecer com o representante legal para 

realizar a matrícula. O representante legal deverá apresentar cópia autenticada 

do RG e CPF, além da documentação do candidato citada acima. 
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5. DO CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Edital 25/08/2020 

Inscrições e agendamentos   25/08/2020 a 04/09/2020 

Resultado 08/09/2020 

Matrículas A partir da divulgação do resultado  

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Se necessário, a Comissão Organizadora divulgará normas 

complementares às estabelecidas no presente Edital, por intermédio de nota 

oficial no site www.faculdadetresmarias.edu.br. 

6.2 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que incorrer em 

alguma das infrações a seguir: 

a) utilizar-se de meios ilícitos; 

b) desrespeitar as normas deste Edital; 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 

Este edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

João Pessoa (PB), 01 de Julho de 

2020. 

 

 

 

 

CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO - CONSU 
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