
 

 

 

REGULAMENTO CAMPANHA ANTECIPE SEU FIES 

PARA MATRÍCULA DE INGRESSANTES MODALIDADE ENEM 2021.2 

 
1. Esta campanha trata de benefício especial válido, por tempo determinado, para os 

candidatos inscritos na modalidade ENEM, que irão concorrer ao processo seletivo do 

Financiamento Estudantil FIES, até o dia 30 de julho de 2021 e matrículas dentro do período 

estabelecido pelo Calendário Institucional, para os cursos do UniFacema. 

 
2. O beneficiado pela campanha fará jus ao direito de matrícula com percentual de 

desconto proporcianal de acordo com simulação a ser realizada no UniFacema. 

 
3. A simulação para definição do percentual de desconto a ser aplicado na matrícula, 

utilizará os indicadores establecidos pelo programa FIES, conforme descrito na tabela 

abaixo: 
 

Renda familiar mensal bruta per capita x valor da mensalidade 

For igual ou superior 60% 100% 

For igual ou superior a 40% e inferior a 60% 75% 

For igual ou superior a 20% e inferior a 40% 50% 

 

4. O benefício é válido apenas para os novos alunos, ingressantes em 2021.2. 

 

5. Fará jus ao benefício regulado, nesta campanha, apenas os candidatos que, 

comprovadamente, realizaram as provas do ENEM 2020 ou realizaram a prova nos últimos 

5 anos e se matricularem até o dia 03 de agosto de 2021. 

 

6. Os benefícios previstos nesta campanha são válidos para os cursos presenciais, que 

estão condicionados a formação de turmas, no curso escolhido pelo beneficiário. 

 

7. Para usufruir do benefício, o beneficiário deverá comparecer a Instituição com as 

informações sobre renda familiar e nota do ENEM, fazer a simulação com um consultor 

para estabelecer o percentual PREVISTO e realizar a inscrição na MODALIDADE ENEM, e 

durante a matrícula anexar, comprovante de conclusão do ensino médio ou equivalente 

(declaração de conclusão emitida no prazo limite de 30 dias, devidamente preenchido com 

nome completo e CPF/MF), anexar também todos os documentos pessoais solicitados e 

pagar a matrícula. 

 
8. O valor da matrícula será calculado considerando a bolsa desconto no valor 

estabelecido através da simulação realizada pela Campanha, Antecipe seu FIES, e após a 

conclusão do processo de matrícula e pagamento da primeira parcela poderá começar a 



 

 

estudar antes do processo seletivo do FIES. 

 

9. O percentual estabelecido na simulação da campanha poderá ser divergente do 

percentual estabelecido no processo seletivo do FIES, pois o financiamento considera o 

comprometimento de renda para cálculo do percentual e esse indicador não tem como ser 

mensurado na simulação UniFacema, o que pode gerar divergência entre os cálculos. 

 
10. O processo de inscrição, seleção e contratação do FIES é de responsabilidade 

exclusiva dos alunos, junto a Programa e ao banco Caixa Econômica Federal. O UniFacema 

se disponibiliza, apenas, para orientar o aluno, porém não tem autonomia para interferir 

no processo. 

 

11. Caso o beneficiário não consiga contratar o FIES, o UniFacema disponibilizará os 

benefícios abaixo para possibilitar a continuidade do aluno no curso: 

 

• Bolsa ENEM 
 

Nota ENEM Bolsa 

450 até 500,99 20% 

501 até 550,99 35% 

551 até 600,99 50% 

601 até 650,99 70% 

651 até 750,99 85% 

Acima de 751 100% 

 

• Financiamento de até 70% pelo CredIES ou PRAVALER 
 
12. O beneficiário que tiver interesse em aderir ao benefício Bolsa ENEM caso haja vaga. 

Já para o Financiamento CredIES e PRAVALER, deverá solicitar formalmente no setor de 

atendimento até o dia 03 de agosto de 2021 . 

 

13. O benefíciário que não conseguir contratar o FIES e não tiver interesse aderir as 

opções disponibilizdas, o UniFacema garante o cancelamento de matrícula e restituição dos 

valores pagos referente a(s) mensalidade(s), a partir de solicitação formal no setor NAAF 

até o último dia de matrícula do percentual de 25%, conforme calendário acadêmico. 

 

14. O benefíciário que não conseguir contratar o FIES e que não solicitar a adesão ao 

benefício, financiamento ou cancelamento de matrícula até o prazo determinado, será 

considerado como aluno regularmente matriculado. 

 

15. Os descontos vigentes neste regulamento NÃO são cumulativos, em hipótese 

alguma, com nenhum outro tipo de benefício/desconto e/ou financiamento privado, como 

por exemplo, CREDIES, PRAVALER, DESCONTOS DE CONVENIADOS. 



 

 

 

16. Caso o beneficiário faça adesão à presente campanha e no futuro venha a conseguir 

outro tipo de benefício, descontos e/ou financiamento privado, deverá fazer a opção por 

apenas um deles, em razão dos descontos não serem cumulativos. 

 

17. Para concessão dos benefícios previstos neste regulamento, o beneficiário deverá 

preencher todos os requisitos descritos no regulamento desta campanha. 

 

18. Casos omissos neste regulamento serão decididos pelo CONSUN. 

 

Obsevação: caso o contrato contenha valores de mensalidade deve ser assinado com as 

mensalidades no valor integral e acrescentado o aditivo da campanha para o item 14 ter 

fundamento. 


