INFORME INSTITUCIONAL
N° 030/2017, de 6 de julho de 2017.
NOVO FIES com juro zero para quem mais precisa.
O novo FIES garante o acesso ao ensino superior, é um programa de crédito sustentável
em linha com as melhores práticas de crédito estudantil no mundo.
Com esse slogan o Ministério da Educação abriu novos horizontes para candidatos e
candidatas com baixo poder aquisitivo ao ingresso no Ensino Superior com tratamento
diferenciado para o Nordeste, Norte e Centro Oeste do Brasil.
Ainda nesse semestre, 75 mil vagas para o FIES serão disponibilizadas aos estudantes
do Ensino Superior de todo país. As inscrições ocorrerão no período de 25 a 28 de
julho, pelo site do MEC.
Vale ressaltar que alunos e alunas das LICENCIATURAS terão os estudos financiados
pelo governo, sem devolução dos valores, após formatura, se no exercício da profissão.
Os candidatos e candidatas de todos os cursos que não obtiverem êxito na seleção de
julho serão acolhidos pelo FiAGES, programa da AGES que permite a prorrogação do
pagamento após formatura, até seleção pelo NOVO FIES, em vigor a partir de 2018,
estruturado em três modalidades:
A PARTIR DE 2018, AS VAGAS SERÃO AMPLIADAS:
FIES I Fundo Garantidor - 100 mil vagas serão distribuídas com juro zero para
estudantes com até 3 salários mínimos per capta mensal. Nessa modalidade, o aluno ou
aluna pagará após formatura e emprego, com limite de desconto de, no máximo, 10% do
salário.
FIES II Regional – 150 mil vagas para o Norte, Nordeste e Centro Oeste com juros
baixos para até 5 salários mínimos per capta.
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FIES III Desenvolvimento/trabalhador - 60 mil vagas com juros baixos para até 5
salários mínimos per capta, com recursos do BNDES e Fundos de Desenvolvimento
Regional.
Os Empreendimentos AGES, visando favorecer o maior número de candidatos e
candidatas ao ingresso nas novas Faculdades AGES e/ou UniAGES, com renda mensal
inferior a 5 salários mínimos, resolveram alterar o calendário de seleção, vestibular,
matrículas e início das aulas, conforme abaixo:
PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULAS:
09/07 (Domingo):
1) VESTIBULAR E MATRÍCULAS imediatas para candidatos e candidatas com
ENEM – Mantidas as condições do edital para as seguintes unidades: UniAGES –
Paripiranga, Faculdade AGES de Jacobina e Faculdade AGES de Jeremoabo.
2) MATRÍCULAS imediatas para candidatos e candidatas com a nota do ENEM –
Faculdades AGES de Lagarto, Senhor do Bonfim e Tucano. Nessas unidades, os
candidatos com ENEM serão atendidos individualmente para matrícula. A prova do
vestibular para os candidatos sem o ENEM será aplicada dia 20/08, nas mesmas
condições do edital, inclusive locais das provas e horários.
20/08 (domingo):
Considerando as condições favoráveis ao ingresso no Ensino Superior com recursos do
FIES, principalmente para estudantes do Nordeste, anunciadas pelo governo nessa data,
RESOLVEMOS prorrogar a data do vestibular, visando permitir que candidatos e
candidatas que se enquadram nas regras possam participar da seleção FIES, no período
de 25 a 28 de julho e/ou se não obtiverem êxito pelo FiAGES antes do vestibular e
início das aulas.
3) SEGUNDO VESTIBULAR (20/08) E MATRÍCULAS imediatas para candidatos
com a nota do ENEM para as novas unidades – Faculdades AGES de Jacobina,
Jeremoabo, Tucano, Lagarto, Senhor do Bonfim.
Será o segundo e último vestibular para as novas unidades SEMESTRE 2017-2.
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ABERTURA DAS NOVAS FACULDADES COM INICIO DAS AULAS:
28/08 (segunda-feira) – Lagarto (SE).
29/08 (terça-feira) – Jeremoabo (BA).
30/08 (quarta-feira) – Tucano (BA).
04/09 (segunda-feira) – Jacobina (BA).
05/09 (terça-feira) – Senhor do Bonfim (BA).

Atenciosamente,
Prof. Wilson
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