FINANCIAMENTOS
FIES
Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior
O que é o FIES?
O Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior (FIES) é um programa
do Ministério da Educação destinado a
financiar a graduação em instituições de
ensino superior não gratuitas de estudantes
matriculados e não matriculados com renda
bruta familiar per capita de até 2,5 salários
mínimos do piso nacional.

Como faço para me inscrever no
FIES?
Para participar da pré-seleção às vagas do
FIES, o candidato deve realizar a sua
inscrição no site FIES Seleção
(http://fiesselecao.mec.gov.br/). Após a
divulgação dos resultados por parte do
MEC, os candidatos pré-selecionados terão
um novo prazo para realizarem suas
inscrições no SisFIES
(http://sisfiesportal.mec.gov.br/index.html),
devendo preencher os dados de seu grupo
familiar e renda.

Fundo
Solidário
Crédito Educacional
O que é o Crédito Educacional?
O Crédito Educacional (Fundo Solidário) da
PUCPR é destinado a custear as
mensalidades de estudantes que
demonstrem não ter como arcar
integralmente com os custos de sua
formação. O percentual financiado é
de 25% ou 50% do valor da mensalidade
do curso de acordo com a renda do grupo
familiar.

Como faço para me inscrever no
Crédito Educacional?
As datas de inscrições e a entrega da
documentação para o financiamento do
Crédito Educacional são estipuladas através
de edital divulgado semestralmente pela
PUCPR.

*Estudantes de Medicina devem se atentar
pois existe edital especifico para este
curso.
Após a divulgação dos editais, os alunos
devem realizar a inscrição através do Portal
do Aluno, devendo preencher os dados de
grupo familiar e renda.

Outras formas de
Financiamento
A PUCPR realizou parceria com instituições
financeiras, com o intuito de viabilizar aos
seus estudantes uma outra opção de
financiamento à Educação Superior.
Atenção!
Para maiores informações ou dúvidas sobre
os financiamentos ofertados pela PUCPR
entre em contato conosco através do SIGA
Online https://sigaonline.pucpr.br/ ou
visite nosso site:

http://www.pucpr.br/siga/bolsas_financi
amentos_financiamentos.php

BOLSAS
PROUNI
Programa Universidade para
Todos
O que é o ProUni?
É um programa do Ministério da Educação,
criado pelo Governo Federal em
2004, que oferece bolsas de estudos
parciais (50%) e integrais (100%) em
instituições de educação superior privadas,
em cursos de graduação, a estudantes que
tenham participado da última edição do
ENEM, matriculados e não matriculados na
instituição, brasileiros, sem diploma de nível
superior, com renda bruta familiar de até 3
salários mínimos per capita para bolsas
parciais e 1 ½ salários mínimos para bolsas
integrais e que tenham estudado o ensino
médio em escola pública, ou em escola
particular, desde que na condição de
bolsista integral.

Como faço para me inscrever no
PROUNI?
A inscrição deve ser realizada através do
site (http://siteprouni.mec.gov.br/)
conforme datas estipuladas pelo Ministério
da Educação.

BOLSAS
INSTITUCIONAIS
Bolsa família dois ou mais
Integrantes
Compreende o valor de 10% de desconto
na mensalidade concedido para cada
membro do grupo familiar a partir do 2º
integrante, quando comprovado que 02 ou
mais pessoas da mesma família estejam
matriculadas e frequentando os cursos
técnico (TECPUC), graduação e
especialização (Lato Sensu e Stricto Sensu)
da PUCPR.

Bolsa de Convenção Coletiva
de Trabalho
São bolsas concedidas para
funcionários/filhos e professores/filhos da
PUCPR de acordo com o sindicato a qual o
colaborador está lotado.

Bolsa 1° lugar geral vestibular
Concessão de bolsa de estudos no
percentual de 100% (cem por cento) para o
primeiro colocado no resultado geral do
vestibular da PUCPR (Processo Seletivo de
Verão).

Bolsa Marcelino Champagnat
Concedida por mérito ao aluno que obteve
o melhor desempenho acadêmico, tendo
cumprido o currículo pleno previsto para o
seu Curso de Graduação. A bolsa é integral
e poderá ser utilizada nos cursos Lato ou
Stricto Sensu da PUCPR.

Bolsa Alumni
Destinada aos ex-alunos que façam parte
do programa Alumni e que tenham
interesse em cursar uma segunda

graduação, cursos de extensão, Núcleo de
Línguas, Lato e Stricto Sensu.

Bolsa Dois Cursos
Destina-se a concessão de 10% na menor
mensalidade a alunos que cursem dois ou
mais cursos ao mesmo tempo.

Bolsa Teologia
Concessão de bolsas de estudos para os
estudantes do Curso de Teologia no valor
fixado pelo Conselho de Curadores.

Bolsa Monitoria
É uma bolsa ofertada pela PUCPR para os
alunos que realizem a monitoria de uma
determinada disciplina. O desconto é
concedido diretamente na mensalidade. Se o
estudante já for beneficiado com bolsa ou
financiamento integral, o valor da bolsa
monitoria será reembolsado ao monitor.

Outras formas de benefícios
O aluno pode receber uma bolsa por
participar de um dos seguintes grupos
culturais: Coral, Teatro, Orquestra e Dança.
Também pode se inscrever para participar
no PIBIC – Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica. Para
maiores informações a respeito de
inscrição e ou seleção, o aluno deverá
estar atento às informações do site.
http://www.pucpr.br/pesquisacientifica/inici
acaocientifica/index.php
http://www.pucpr.br/coral/
http://www.pucpr.br/tanahora/
http://www.pucpr.br/orquestra/
Os demais critérios para concessão de
benefícios aos estudantes nos cursos de
graduação, pós-graduação Lato Sensu e
Stricto Sensu e atividades de extensão da
PUCPR poderão ser consultados na Política
de Bolsas e Financiamentos, RESOLUÇÃO Nº
06/2015 – CONCUR.
Atenção!
Para maiores informações ou dúvidas sobre
os financiamentos ofertados pela PUCPR
entre em contato conosco através do SIGA
Online https://sigaonline.pucpr.br/ ou visite
nosso site:
http://www.pucpr.br/siga/bolsas_financiame
ntos_bolsas.php

