
Fies sob novas regras
Além de abrir o financiamento para outros bancos, governo reduz juros e
estuda possibilitar que alunos entrem no programa a qualquer momento

Menos burocracia: alunos concorrerão ao financiamento logo após vestibular

uros abaixo da inflação e menos
burocracia é o que prometem as
novas normas do Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil (Fies).

Quem garante é a secretária de Educação
Superior do MEC, Maria Paula Dallari.
A primeira das mudanças já recebeu a
homologação do Conselho Monetário
Nacional (CMN), reduzindo para 3,5%
os juros fixos do Fies para todos os
cursos de graduação credenciados do
país. Anteriormente, aplicava-se essa
taxa apenas para os cursos de licen-
ciatura, pedagogia, normal superior e
para os cursos tecnológicos (segundo o
Catálogo de Cursos Superiores de Tec-
nologia). Aos demais cursos incidiam
juros fixos de 6,5% ao ano.

Além do subsídio, poderá ser redu-
zida a burocracia de acesso ao financia-
mento, com a possibilidade de o aluno
entrar no Fies a qualquer momento

após aprovação em processo seletivo,
independentemente de matrícula. "Com
a desburocratização, assim que fez o
vestibular, o aluno passa a concorrer ao
benefício. Será como tomar um finan-
ciamento para a compra de um carro",
explica a secretária do MEC. Segundo
ela, o ministério disponibilizará on-line
as informações acadêmicas dos alunos
para que a rede bancária - que oferecerá
o Fies como um produto de sua carteira -
possa consultar a qualquer momento.

Atualmente, a Caixa Econômica é a
operadora do fundo e define os crité-
rios de aprovação do crédito. Com as
mudanças previstas, o agente operador
do Fies passará a ser o próprio MEC,
por meio do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE) e
os agentes financeiros serão os bancos
Caixa Econômica Federal e Banco do
Brasil. "É isso que permitirá agilidade

no processo e o funcionamento on-line
do Fies", diz Maria Paula.

Essa mudança depende da aprova-
ção do projeto de lei 5.413 de 2009,
que regulamenta as novas normas
e tramita em caráter de urgência no
Congresso Nacional.

Segundo a secretária, os cursos não
avaliados pelo Enade (uma nota das que
compõem o IGC) poderão ser habilita-
dos para a concessão do financiamento,
com base nos conceitos recebidos em
processo de autorização pelo MEC.

Além disso, se aprovada a nova lei, a
recompra de títulos pelo Fies ganha uma
periodicidade pelo menos trimestral
Q estará vedada a comercialização de
certificados entre diferentes instituições
de ensino superior.

Apesar da mudança no patamar de
juros, o modelo de amortização do
empréstimo continuará sendo a Tabela
Price, cujos críticos dizem tornar os fi-
nanciamentos demasiadamente longos.

Podem se candidatar ao Fies os alunos
que não têm condições de arcar integral-
mente com os custos de sua formação e
que estejam regularmente matriculados
em cursos superiores de graduação não
gratuitos, oferecidos por instituições que
tenham aderido ao processo seletivo, e
que tenham obtido avaliação positiva
nos processos conduzidos pelo MEC.
É vedada a concessão de novo financia-
mento a estudante inadimplente com o
Fies ou com outro Programa de Crédito
Educativo (PCE/Creduc), bolsistas inte-
grais e beneficiários de bolsa parcial do
ProUni, em curso, habilitação ou turno
diferente daquele vinculado à bolsa
ProUni. O Fies também não benefi-
ciará estudantes cuja renda bruta total
mensal familiar seja inferior ao valor da
mensalidade do curso a ser financiado.
(Vinícius Gorgulho)
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