O QUE É A FIANÇA CONVENCIONAL?
A fiança convencional é aquela prestada por até dois fiadores apresentados pelo estudante ao
Agente Financeiro, observadas as seguintes condições: no caso de estudante beneficiário de bolsa
parcial do ProUni, o(s) fiador(es) deverá(ão) possuir renda mensal bruta conjunta pelo menos igual
à parcela mensal da semestralidade, observados os descontos regulares e de caráter coletivo
oferecidos pela IES, inclusive aqueles concedidos em virtude de pagamento pontual. Nos demais
casos, o(s) fiador(es) deverá(ão) possuir renda mensal bruta conjunta pelo menos igual ao dobro
da parcela mensal da semestralidade.
O QUE É A FIANÇA SOLIDÁRIA?
A fiança solidária constitui–se na garantia oferecida reciprocamente por estudantes financiados
pelo FIES reunidos em grupo de três a cinco participantes, em que cada um deles se compromete
como fiador solidário da totalidade dos valores devidos individualmente pelos demais.
O grupo de fiadores solidários deve ser constituído no Agente Financeiro (instituição bancária) no
ato da contratação do financiamento por parte dos estudantes. Cada estudante poderá participar
de apenas um grupo de fiadores solidários, sendo vedado aos membros do grupo o oferecimento
de outro tipo de fiança a qualquer estudante financiado pelo FIES.
Para a constituição do grupo da fiança solidária, não será exigida comprovação de rendimentos
dos membros do grupo. Os membros do grupo de fiadores solidários devem obrigatoriamente ser
estudantes da mesma instituição de ensino, matriculados no mesmo local de oferta de cursos.
O QUE É O FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCATIVO (FGEDUC)?
O Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC) é uma opção para os
estudantes que desejam financiar cursos superiores não gratuitos e tenham dificuldade em
apresentar fiador.
COMO RECORRER AO FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCATIVO (FGEDUC)?
Para recorrer ao Fundo, o estudante deverá, no momento da inscrição, optar por essa modalidade
verificando se a instituição na qual pretende ingressar aderiu à iniciativa, já que a adesão das
instituições participantes do FIES ao Fundo é voluntária.

Maiores informações: http://sisfiesportal.mec.gov.br/faq.html

