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FIES Regular– Financiamento Estudantil 
Processo Seletivo 1º semestre 2009 

 

Conforme disposto na Portaria MEC nº 02, de 13 de fevereiro de 2009, estão abertas as 

inscrições para o processo seletivo do FIES para o 1º semestre de 2009.  
 

O FIES é um programa de financiamento estudantil do governo federal, disponibilizado pela 

Caixa Econômica Federal, que pode financiar, de forma permanente, 50% do valor das 

mensalidades escolares para alunos matriculados em qualquer curso, e 75% (setenta e cinco por 

cento) para alunos matriculados em cursos prioritários (calouros e veteranos), levando-se em 

conta os conceitos obtidos no ENADE.  

 

São considerados cursos prioritários: 
 

I - cursos de licenciatura em química, física, matemática e biologia; 

II - cursos de graduação em engenharia; 

III - cursos de graduação em medicina; 

IV - cursos de graduação em geologia; e 

V - os cursos superiores de tecnologia (tecnólogos); 
 

 

As inscrições poderão ser feitas pelo site www3.caixa.gov.br/fies/FIES_Estudantes.asp, e os 

demais procedimentos junto à Divisão de Apoio Comunitário (DAC) de sua unidade, conforme 

cronograma abaixo: 
 
 

FIES – Processo seletivo 1º semestre 2009 
 

Procedimento Período 
Inscrição dos Estudantes (site)  30/03/2009 a 17/04/2009 

Divulgação relação final dos inscritos  20/04/2009 

Divulgação do resultado  24/04/2009 

Entrevista classificados nas comissões (1ª chamada)  27/04/2009 a 08/05/2009 

Divulgação resultado - 2ª chamada  18/05/2009 

Entrevista reclassificados nas comissões - (2ª chamada) 18/05/2009 a 29/05/2009 

Contratação na Caixa Econômica Federal 04/05/2009 a 05/06/2009 
 

Seguem abaixo algumas orientações para preenchimento da Ficha Eletrônica de Inscrição: 
 

1 – Informar o número de matrícula na Universidade; 

2 – Preencher, cuidadosamente, a Unidade/ Curso / Turno em que estiver matriculado. Não serão aceitas 

inscrições em curso diferente daquele em que o aluno se encontra matriculado; 

3 – O valor da mensalidade a ser informado nos itens Com Desconto e Sem desconto refere-se a carga horária 

matriculada  no 1º semestre de 2009. (Não Incluir taxas de DA e DCE); 

4 – Informar o número de semestres cursados de acordo com o seu ingresso na Universidade. Semestres 

trancados também deverão ser incluídos.  

 

ATENÇÃO!!  
A) O preenchimento da ficha de inscrição é de inteira responsabilidade do Aluno. 
B) O aluno não poderá realizar a entrevista sem apresentar o protocolo de inscrição. Portanto, 

imprima-o em 2 vias ao encerrar o preenchimento de sua inscrição. 
 
 


