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Brasília, 17 de Janeiro de 2019. 

Às Entidades Mantenedoras de Instituição de Ensino Superior 

 

Assunto: FIES - Aditamento de renovação 1º semestre de 2019 para o P-FIES 

 

Senhor (a) Representante Legal, 

  

1. O Programa de Financiamento Estudantil (P-FIES), previsto nos art.15-D a 15-

M da Lei 10.260, de 2010, é destinado aos estudantes com renda per capita 

familiar de até 05 (cinco) salários mínimos e  financiado com recursos dos 

Fundos Constitucionais e com recursos próprios das Instituições Financeiras 

participantes, denominadas Agentes Financeiros Operadores de Créditos 

(AFOC’s). 

2. Os AFOC’s participantes do P-FIES:  Banco Itaú, BV Financeira, Andbank, 

Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Bradesco deverão propiciar condições 

para que os financiamentos sejam mantidos até a conclusão do curso pelo 

estudante financiado, por meio das renovações contratuais ou novas contratações. 

A empresa Ideal Invest (PRAVALER) é a representante legal do Banco Itaú, BV 

Financeira e Andbank, razão pela qual os estudantes que formalizaram as 

contratações por estes AFOC’s deverão seguir as orientações da Ideal Invest. 

3. Para formalização das renovações contratuais ou novas contratações, com 

referência ao 1º semestre de 2019, sugerimos que a Comissão Permanente de 

Supervisão e Acompanhamento (CPSA) informe aos AFOC’s os seguintes dados: 

         Relação dos estudantes que obtiveram aproveitamento acadêmico 

superior a 75%;  

         Estudantes regularmente matriculados;  

         CNPJ e razão social da Mantenedora;  

         Código e razão social da Instituição de Ensino Superior (IES);  

         Código/nome/turno do curso;  

         Código/nome do campus;  



         Matrícula do estudante;  

         Nome/CPF e data de nascimento do estudante;  

         Valor da semestralidade com desconto; e  

         Semestre a cursar e quantidade de semestres a financiar.           

4. Demais informações para formalização das renovações contratuais ou novas 

contratações poderão ser solicitadas diretamente à CPSA pelos AFOC’s. O prazo 

e a forma de envio dessas informações serão definidos entre os AFOC’s e as IES. 

5. Informações sobre o P-FIES poderão ser obtidas diretamente pelos canais de 

atendimento de cada AFOC’s. 

  

  

      

Atenciosamente, 

  

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Agente Operador do FIES 

 


