
Informações para o 2º Semestre de 2020 

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação (MEC) à 
concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores 
presenciais não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. Podem 
recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham 
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. 

Mais informações em: http://fies.mec.gov.br/?pagina=faq 

As inscrições no FIES devem ser realizadas através do portal http://fies.mec.gov.br/ 

Quem pode participar? 

Poderá se inscrever no processo seletivo o candidato que participou do ENEM, a partir da edição 
de 2010 e tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 
(quatrocentos e cinquenta) pontos e nota superior a 0 (zero) na redação. 

Para se inscrever para o Fies, é necessário que o candidato possua renda familiar mensal bruta, 
por pessoa, até 3 (três) salários mínimos. Lembramos que compete, exclusivamente, ao 
candidato certificar–se de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer ao referido 
processo seletivo, observadas as vedações previstas no Edital do processo seletivo vigente. 

Cronograma FIES Datas 

Complementação da inscrição para candidatos postergados para o 
segundo semestre de 2020. 

15/07/2020 a 
17/07/2020 

Período de inscrições para o Fies 
21/07/2020 a 
24/07/2020 

Resultado dos candidatos pré-selecionados 28/07/2020  

Complementação das informações da inscrição para candidatos pré-
selecionados na chamada única do Fies 

28/07/2020 a 
30/07/2020 

Os candidatos em lista de espera pré-selecionados deverão 
complementar sua inscrição em até 3 (três) dias úteis 

28/07/2020 a 
31/08/2020 

 
 
Aditamento 1º semestre de 2020 

 

NOVO FIES (contratações a partir de 2018/1) Datas 

Aditamento Até 31/07/2020 

Dilatação Até 15/01/2020 

Transferência Até 31/07/2020 

FIES (contratações até 2º semestre 2017) Datas 

Aditamento Até 30/09/2020 

Dilatação Até 31/03/2020 

Transferência Até 30/09/2020 

http://fies.mec.gov.br/?pagina=faq
http://fies.mec.gov.br/
http://fies.mec.gov.br/?pagina=legislacao
http://fiesselecaoaluno.mec.gov.br/


 
 
Aditamento 2º semestre de 2020 
 

NOVO FIES (contratações a partir de 2018/1) Datas 

Aditamento Não divulgado 

Dilatação 01/07/2020 a 15/07/2020 

Transferência Não divulgado 

FIES (contratações até 2º semestre 2017) Datas 

Aditamento Até 31/10/2020 

Dilatação Até 30/09/2020 

Transferência Até 30/09/2020 

 
 
 


