
O Profissional de Engenharia de Telecomunicações 

Confira como é o curso de Engenharia de Telecomunicações, as áreas de atuação deste 

profissional e onde estudar para se dar bem no mercado! 

A Engenharia de Telecomunicações é responsável pelo planejamento, projeto, operação e 

manutenção dos sistemas eletrônicos e de telecomunicações. Se você tem interesse em saber 

como funciona a transmissão dos sinais que interligam todo o planeta, essa é a sua área ideal! 

Este engenheiro tem o objetivo de garantir a comunicação por meio de sistemas de telefonia, 

rádio e televisão, além da transmissão de dados em redes de computadores. 

O primeiro curso superior nesta área no Brasil foi lançado em 1965 pelo Instituto Nacional de 

Telecomunicações (Inatel). Hoje, mais de 30 universidades oferecem esta formação com 

reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). 

Saiba como é o curso de Engenharia de Telecomunicações, as principais atribuições deste 

profissional e onde estudar para entrar nesta carreira promissora! 

 

 

Como é o curso de Engenharia de Telecomunicações 

O curso de Engenharia de Telecomunicações tem duração média de cinco anos, é de grau 

bacharelado e oferecido apenas na modalidade presencial. Em algumas universidades pode ser 

encontrado como uma habilitação do curso de Engenharia Elétrica. 

Como todos os cursos da área de Engenharia, a graduação em Telecomunicações também conta 

com um ciclo básico de formação em Ciências Exatas nos primeiros anos. Nestes semestres, os 

alunos têm disciplinas ligadas às áreas de Matemática, Física e Química. 

A partir do segundo ano, aumenta o contato com o conteúdo mais específico da área de 

Telecomunicações – os alunos conhecem de perto como funcionam as transmissões digitais, 

analógicas, via satélite, fibras óticas e telefonia. É comum encontrar também programas que 

envolvem disciplinas relacionadas à Engenharia Elétrica, como Eletrônica e Eletromagnetismo. 

O estágio é obrigatório, assim como a apresentação de um trabalho de conclusão ao final do 

curso. 

É possível ainda trabalhar na área com formação no curso superior de Tecnologia em Sistemas 

de Telecomunicações. Ele é mais curto que o bacharelado, com duração média de 3 anos. A 

grande diferença é que o curso superior de tecnologia forma tecnólogos, enquanto o bacharelado 

forma engenheiros. 



O que se estuda no curso de Engenharia de Telecomunicações 

As disciplinas do curso de Engenharia de Telecomunicações podem variar um pouco em função 

da ênfase de cada programa. No geral, a estrutura curricular deste curso é composta pelas 

seguintes matérias: 

 Algoritmos 
 Cálculo 
 Circuitos Elétricos 
 Comunicação Móvel 
 Eletromagnetismo 
 Eletrônica 
 Física 
 Geometria Analítica 
 Linhas de Transmissão 
 Probabilidade e Estatística 
 Química 
 Radiofrequência 
 Redes 
 Sinais Analógicos 
 Sinais Digitais 
 Sinais Óticos 
 Telecomunicações 

 

 

O que faz o engenheiro de telecomunicações 

O profissional formado em Engenharia de Telecomunicações está apto a exercer diversas funções 

estratégicas. No dia a dia da profissão, este engenheiro atua no desenvolvimento de sistemas e 

instalações de telecomunicações e manutenção dos seus equipamentos. 

Ele é responsável pelo desenvolvimento do projeto e a operação de redes de comunicação com e 

sem fio, além de cabeamentos aéreos e subterrâneos. É preparado também para criar aparelhos 

e equipamentos utilizados em telecomunicações e dar suporte às redes implantadas. 

Este engenheiro pode trabalhar em empresas de serviços de telecomunicações, de telefonia, de 

fibra ótica e de tecnologia da informação. Pode atuar ainda na indústria eletroeletrônica, em 

órgãos reguladores e em empresas de pesquisa tecnológica e científica. 

Principais áreas de atuação do engenheiro de telecomunicações 

 Infraestrutura de sistemas de telecomunicações 
 Suporte em tecnologias de mobilidade 
 Projeto de sistemas de transmissão de dados 
 Gestão de serviços na área de telecomunicações 
 Vendas de equipamentos 



Mercado de trabalho para o engenheiro de telecomunicações 

O mercado na área de Engenharia de Telecomunicações está aquecido e a oferta de emprego é 

grande em todas as regiões do País. A previsão é que o mercado continue oferecendo boas 

oportunidades a estes profissionais nos próximos anos, já que as tecnologias na área são cada 

vez mais difundidas e utilizadas. 

A adequação das empresas às normas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), assim 

como a implantação da rede 4G em todo o Brasil, são fatores que impulsionam a procura por 

profissionais. O engenheiro de telecomunicações também é muito requisitado para ajudar na 

montagem de eventos de grande porte, a exemplo das Olimpíadas em 2016, que exigem 

infraestrutura e suporte técnico qualificado. 

Onde estudar Engenharia de Telecomunicações 

Há diversas instituições públicas e privadas que oferecem o curso superior de Engenharia de 

Telecomunicações com reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). Conheça algumas das 

principais: 

 Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) – Privada 
 Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) – Privada 
 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Pública 
 Universidade Federal Fluminense (UFF) – Pública 
 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Pública 
 Universidade Regional de Blumenau (FURB) – Pública 

 Universidade Federal do Ceará (UFC) – Pública 

 

Veja também 

Conheça os cursos de Engenharia mais baratos do 
Brasil 

Descubra como estudar Engenharia pagando menos em várias regiões do Brasil! 

A Engenharia ocupa um lugar de destaque na lista das carreiras mais bem pagas do Brasil. 

Com um mercado em alta e o estímulo governamental à formação de engenheiros, a profissão 

passou a ser uma das mais desejadas do País. 

Só os bons salários da área já seriam suficientes para atrair muita gente para a profissão, mas a 

verdade é que a Engenharia é uma carreira tão fascinante quanto diversa. Muitos nem imaginam, 

mas é possível cursar Engenharia para trabalhar em áreas como Administração, Meio Ambiente, 

Agricultura, Aviação… 

https://www.puc-campinas.edu.br/
http://www.inatel.br/
http://www.sistemas.ufrn.br/
http://www.uff.br/
http://www.ufsm.br/
http://www.furb.br/
http://www.ufc.br/


O resultado dessa versatilidade se reflete nos cursos. Só no Brasil, temos mais de 30 

especializações diferentes em Engenharia, que vão das mais tradicionais, como Civil, Elétrica e 

Mecânica, até as mais especializadas, como Pesca, Florestal e de Petróleo. 

A graduação em Engenharia dura em média cinco anos e pode ser encontrada na maioria das 

universidades brasileiras, públicas e privadas. O melhor de tudo é que, além de escolher a 

especialidade que mais combina com você, é possível encontrar essa graduação na modalidade a 

distância (EAD), com mensalidades bem mais em conta! 

Descubra a seguir onde estão os cursos de Engenharia mais baratos do Brasil e garanta sua vaga 

nesta carreira tão dinâmica! 

 

 

Cursos de Engenharia a distância mais baratos do Brasil 

Uma saída para quem está com o orçamento apertado é fazer um curso de Engenharia a distância. 

Nesta modalidade, as mensalidades começam em R$ 300! A grande vantagem do EAD é poder 

estudar as matérias onde e quando quiser, além de poupar um bom dinheiro com deslocamentos. 

No entanto, antes de se matricular você precisa se certificar de que a universidade escolhida 

oferece um polo de apoio presencial na sua cidade. Essa checagem é fundamental, já que algumas 

atividades do curso devem ser realizadas presencialmente, como aulas em laboratório e provas 

finais. 

Veja algumas faculdades brasileiras reconhecidas pelo MEC que oferecem os cursos mais 

baratos de Engenharia a distância: 

 Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI) – R$ 300 
Engenharia de Produção 

 Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) – R$ 400 
Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental 

 Universidade de Santo Amaro (UNISA) – R$ 450 
Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental 

 Universidade Braz Cubas (UBC) – R$ 500 
Engenharia de Produção 

 Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS-MG) – R$ 600 
Engenharia de Produção e Engenharia Civil 

 

 

Cursos de Engenharia mais baratos do Brasil 

Se o seu plano é estudar de modo tradicional (presencial), saiba que há opções de mensalidades a 

partir de R$ 450. 

http://grupouniasselvi.com.br/
http://www.universo.edu.br/
http://unisa.br/
http://brazcubas.edu.br/
http://unis.edu.br/


Observe que os valores descritos abaixo são aproximados e podem mudar a critério da instituição 

de ensino. Para saber o valor exato da mensalidade, consulte a universidade do seu interesse. 

Acre (AC) 

Instituto de Ensino Superior do Acre (UNINORTE/IESACRE) / Rio Branco – R$ 1.150 

Engenharia Civil 

Alagoas (AL) 

Faculdade Figueiredo Costa (FIC) / Maceió – R$ 550 

Engenharia Ambiental 

Engenharia de Produção 

Amapá (AP) 

Instituto Macapaense de Melhor Ensino Superior (IMMES) / Macapá – R$ 850 

Engenharia Florestal 

Amazonas (AM) 

Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO) / Manaus – R$ 600 

Engenharia de Produção 

Bahia (BA) 

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) / Salvador – R$ 650 

Engenharia de Produção 

Ceará (CE) 

Faculdade Paraíso do Ceará (FAP) / Juazeiro do Norte – R$ 800 

Engenharia de Produção 

Distrito Federal (DF) 

Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas (FACITEC) / Taguatinga – R$ 850 

Engenharia de Produção 

Espírito Santo (ES) 

Faculdade Multivix (MULTIVIX) / Vitória – R$ 850 

Engenharia da Computação 

http://www.uninorteac.com.br/
http://www.unifal.com.br/
http://www.immes.com.br/
http://www.fametro.edu.br/
http://www.universo.edu.br/
http://www.fapce.com.br/
http://www.facitec.br/
http://www.multivix.edu.br/


Engenharia de Petróleo e Gás 

Engenharia Química 

Goiás (GO) 

Faculdade Nossa Senhora Aparecida (FANAP) / Aparecida de Goiânia – R$ 550 

Engenharia de Produção 

Maranhão (MA) 

Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB) / São Luís – R$ 1.000 

Engenharia de Produção 

Mato Grosso (MT) 

Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG) / Várzea Grande – R$ 650 

Engenharia Ambiental 

Mato Grosso do Sul (MS) 

Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) / Campo Grande – R$ 1.000 

Engenharia da Computação 

Minas Gerais (MG) 

Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) / Governador Valadares – R$ 600 

Engenharia de Produção 

Pará (PA) 

Faculdade Metropolitana de Marabá (METROPOLITANA) / Marabá – R$ 850 

Engenharia Civil 

Paraíba (PB) 

Faculdade Maurício de Nassau (UNINASSAU) / João Pessoa – R$ 900 

Engenharia Ambiental 

Engenharia de Produção 

Engenharia Elétrica 

Engenharia Mecânica 

Engenharia Química 

Engenharia Civil 

Paraná (PR) 

http://www.fanap.br/
http://www.undb.edu.br/
http://www.univag.com.br/
https://que.bo/pka8wdif/?partner_id=5eaadd2c&utm_content=insidehref&creative=20422668&CCID=20422668204466422&QTR=ZZf201502241145510Za20422668Zg255Zw0Zm0Zc204466422Zs13637ZZ&CLK=456210317070718912&&exp=y
http://www.unipac.br/
http://www.faculdademetropolitana.com.br/
http://www.mauriciodenassau.edu.br/


Faculdade do Litoral Paranaense (ISEPE) / Guaratuba – R$ 550 

Engenharia de Produção 

Pernambuco (PE) 

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) / Recife – R$ 650 

Engenharia de Produção 

Piauí (PI) 

Faculdade de Tecnologia de Teresina (CET) / Teresina – R$ 750 

Engenharia de Alimentos 

Rio de Janeiro (RJ) 

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) / Campos Dos Goytacazes – R$ 600 

Engenharia de Produção 

Rio Grande do Norte (RN) 

Faculdade Maurício de Nassau (UNINASSAU) / Natal– R$ 950 

Engenharia de Produção 

Rio Grande do Sul (RS) 

Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) / Passo Fundo – R$ 900 

Engenharia Mecânica 

Engenharia de Produção 

Rondônia (RO) 

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia (FARO) / Porto Velho – R$ 900 

Engenharia Florestal 

Santa Catarina (SC) 

Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) / Tubarão – R$ 650 

Engenharia Química 

São Paulo (SP) 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE) / São Paulo – R$ 450 

Engenharia Elétrica 

http://www.isepeguaratuba.com.br/
http://www.universo.edu.br/
http://www.cet.edu.br/
http://www.universo.edu.br/
http://www.mauriciodenassau.edu.br/
https://que.bo/pka8wdif/?partner_id=5eaadd2c&utm_content=insidehref&creative=20422668&CCID=20422668204466422&QTR=ZZf201502241145510Za20422668Zg255Zw0Zm0Zc204466422Zs13637ZZ&CLK=456210317070718912&&exp=y
http://www.faro.edu.br/
http://www.unisul.br/
http://www.uninove.br/


Sergipe (SE) 

Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (FANESE) / Aracaju – R$ 650 

Engenharia de Produção 

Tocantins (TO) 

Faculdade Presidente Antônio Carlos (ITPAC Porto Nacional) / Porto Nacional – R$ 900 

Engenharia Civil 

Alternativas às mensalidades dos cursos de Engenharia 

O Governo Federal oferece duas opções de ajuda para alunos de baixa renda poderem estudar 

em uma universidade privada: o ProUni e o FIES. 

O ProUni (Programa Universidade Para Todos) concede bolsas de estudo parciais e integrais 

para estudantes de baixa renda que tiveram um bom desempenho no Enem. Para concorrer ao 

benefício é preciso ter obtido pelo menos 450 pontos nas provas objetivas e nota acima de zero 

na redação. O ProUni é destinado a estudantes com renda familiar bruta de no máximo três 

salários mínimos por pessoa. 

 

Veja mais: 

O que é ProUni? 

Descubra como funciona o Programa Universidade para Todos e veja se você pode concorrer a 

uma dessas bolsas de estudos para turbinar sua carreira! 

 Ter um diploma de nível superior abre portas no mercado de trabalho e aumenta 

consideravelmente a remuneração que você pode alcançar. De acordo com um estudo recente da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), quem conclui uma 

faculdade pode ter um salário até 156% maior no Brasil. 

Se você está considerando fazer um curso superior para aumentar seu valor no mercado, 

conseguir um emprego melhor e turbinar a carreira, mas não passou na universidade pública e 

não tem condições de bancar a mensalidade da faculdade particular, não desista! 

Uma das alternativas possíveis é tentar uma bolsa de estudos pelo Programa Universidade para 

Todos, o ProUni. 

Descubra a seguir como funciona o ProUni, quais são os critérios de participação e como fazer 

para conseguir uma bolsa de estudos pelo Programa! 

http://www.fanese.edu.br/
http://www.itpacporto.com.br/


O que é o ProUni? 

O ProUni foi criado pelo Governo Federal brasileiro para facilitar o acesso de estudantes de baixa 

renda ao ensino superior. O Programa concede bolsas parciais e integrais em universidades 

privadas de todo o País. 

Como funciona o ProUni? 

Como sempre há muito mais candidatos do que vagas disponíveis, o ProUni funciona como um 

processo seletivo no qual os participantes que pretendem entrar no mesmo curso, turno, 

faculdade e modalidade (cotas ou não) concorrem entre si. 

O processo seletivo do ProUni é totalmente informatizado e os candidatos não precisam nem sair 

de casa para participar. As inscrições são feitas pela internet e o sistema usa a nota do Enem do 

ano anterior como critério de seleção. 

Funciona assim: 

1. O Ministério da Educação (MEC) abre as inscrições para o ProUni. O período de 
inscrições dura poucos dias. 

2. Os candidatos se inscrevem, gratuitamente, no site do ProUni, usando o mesmo 
número de inscrição e senha do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano 
anterior. 

3. Cada participante precisa escolher até duas opções de curso entre as vagas oferecidas. 
Deve também escolher turno, faculdade e modalidade de concorrência ? ampla 
concorrência ou ações afirmativas (cotas). 

4. Enquanto durarem as inscrições, os participantes podem consultar as notas de corte 
parciais de cada curso. Com isso, podem avaliar se a sua nota do Enem seria suficiente 
para entrar naquela vaga e, se for o caso, mudar as opções quantas vezes quiser. 

5. Ao encerrar o período de inscrições, o sistema do ProUni seleciona os candidatos com 
maior nota do Enem até preencher todas as vagas. 

6. O resultado do ProUni sai poucos dias após o encerramento das inscrições e os 
selecionados têm um prazo para fazerem a matrícula presencialmente nas faculdades 
escolhidas. 

7. O ProUni tem mais de uma chamada por ano e oferece um processo de lista de espera 
quando sobram vagas. 

Quais são os tipos de bolsa do ProUni? 

O ProUni oferece dois tipos de bolsa de estudos em faculdades particulares: 

 Parcial: na bolsa parcial, o estudante só paga metade da mensalidade do curso. O 
restante é pago pelo Governo Federal diretamente para a faculdade. 

 Integral: nessa modalidade, o Governo Federal paga o total da mensalidade 
diretamente para a faculdade. 

As bolsas do ProUni cobrem somente os gastos com mensalidade. Outras despesas, como 

transporte, moradia, materiais e alimentação devem ser custeados pelos alunos. 

http://siteprouni.mec.gov.br/


Quem pode participar do ProUni? 

O objetivo do ProUni é beneficiar estudantes brasileiros de baixa renda que ainda não tenham 

um diploma de nível superior. 

A participação está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos. O principal deles é ter feito 

o Enem do ano imediatamente anterior, com desempenho de, no mínimo, 450 pontos nas 

provas objetivas e nota maior do que zero na redação. 

Só pode participar do ProUni quem tiver renda familiar bruta mensal de no máximo três salários 

mínimos por pessoa. É a renda familiar que define o tipo de bolsa que o estudante pode conseguir: 

 Bolsa integral: para estudantes com renda familiar bruta mensal de até um salario 
mínimo e meio por pessoa. 

 Bolsa parcial: para estudantes com renda familiar bruta mensal de até três salários 
mínimos por pessoa. 

Além do desempenho no Enem e do critério de renda, para tentar uma bolsa do ProUni é 

necessário cumprir também pelo menos uma das exigências a seguir: 

 Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ou em escola da rede 
privada como bolsista integral. 

 Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em 
escola da rede privada, também na condição de bolsista integral. 

 Ser pessoa com deficiência. 
 Ser professor efetivo da rede pública de ensino, concorrendo a bolsas em cursos de 

licenciatura (nesse caso não há requisito de renda). 

Qual a diferença entre ProUni e FIES? 

Apesar de serem programas do Governo Federal para facilitar o acesso de estudantes de baixa 

renda ao ensino superior e de usarem o Enem como critério de seleção, o ProUni e o FIES são 

bem diferentes. Confira: 

 ProUni: oferece bolsas de estudos parciais e integrais em faculdades privadas. O 
estudante que recebe o ProUni não precisa devolver o valor pago pelo governo. 

 FIES: é um empréstimo para ajudar a pagar a faculdade particular. O percentual 
financiado varia de acordo com a renda do estudante e os juros são mais baixos do que 
os praticados no mercado. A dívida pode ser parcelada em vários e anos e quem 
recebeu o FIES só precisa começar a quitar o empréstimo depois de formado. 

Pode usar ProUni e FIES ao mesmo tempo? 

Sim, em alguns casos. Quem recebe bolsa de 50% do ProUni pode usar o FIES para financiar a 

outra metade da mensalidade, desde que seja para o mesmo curso e faculdade onde tem a bolsa 

do ProUni. A soma dos dois benefícios (ProUni + FIES) não pode ultrapassar o valor da 

mensalidade com desconto. 



Quando tem inscrição do ProUni? 

São duas edições por ano, uma no primeiro e outra no segundo semestre. As datas são divulgadas 

pelo MEC e variam todo ano. 

As inscrições são gratuitas e você pode saber mais no portal do ProUni. 

Quais são as universidades que aceitam o ProUni? 

Para participar do ProUni, as faculdades privadas precisam se cadastrar e ter uma boa avaliação 

perante o MEC. São muitas as participantes, com vagas em todo o Brasil. 

Conheça algumas das principais: 

 Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA)  
 Centro Universitário UNISEB (UNISEB-Estácio)  
 Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)  
 Universidade Estácio de Sá (UNESA)  
 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR)  
 Centro Universitário UNIBTA 

 

O FIES é um financiamento estudantil a juros baixos. O estudante só começa a quitar a dívida 

depois de formado. Para concorrer, é preciso ter tirado pelo menos 450 pontos na média das 

provas objetivas e não ter zerado na redação do Enem. São aceitas as notas de qualquer edição 

do Exame, a partir de 2010. Pode participar quem tem renda familiar bruta mensal de dois salários 

mínimos e meio por pessoa. 

 

Veja mais:  

Como fazer o FIES 

Descubra como fazer o FIES e usar o financiamento estudantil para turbinar sua carreira! 

Ter um diploma de nível superior é uma das formas mais eficazes de ampliar suas possibilidades 

de conseguir um bom emprego e melhorar de vida. 

http://prouniportal.mec.gov.br/
https://que.bo/pka8wdif/?partner_id=5eaadd2c&utm_content=insidehref&creative=20422668&CCID=20422668204466422&QTR=ZZf201502241145510Za20422668Zg255Zw0Zm0Zc204466422Zs13637ZZ&CLK=984210317070811746&&exp=y
https://www2.faculdadesbrasil.com.br/segment/1x/index.jsp?&CCID=20311533204466415&QTR=ZZf201502241140000Za20311533Zg255Zw0Zm0Zc204466415Zs13637ZZ&CLK=414210317070812098&&exp=y
https://que.bo/takv2god/?partner_id=5eaadd2c&utm_content=insidehref&CCID=20425374204466435&QTR=ZZf201502241154150Za20425374Zg255Zw0Zm0Zc204466435Zs13637ZZ&CLK=462210317070815243&&exp=y
https://www2.faculdadesbrasil.com.br/segment/1x/index.jsp?&CCID=20311533204466415&QTR=ZZf201502241140000Za20311533Zg255Zw0Zm0Zc204466415Zs13637ZZ&CLK=414210317070812098&&exp=y
https://que.bo/oxdpo2gx/?partner_id=5eaadd2c&utm_content=insidehref&CCID=20392648204466438&QTR=ZZf201502241156120Za20392648Zg255Zw0Zm0Zc204466438Zs13637ZZ&CLK=602210317070815944&&exp=y
https://que.bo/uciyyqur/?partner_id=5eaadd2c&utm_source=content&utm_medium=organic&utm_content=insideref


Segundo o levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), no Brasil o salário de quem tem nível superior é 156% maior do que a remuneração de 

quem fez apenas o ensino médio. 

O FIES é um programa do Governo Federal que ajuda a pagar a faculdade particular e, com isso, 

aumentar suas chances de conseguir uma carreira melhor. 

Trata-se de um financiamento estudantil com juros baixos que o estudante só começa a pagar 

depois de formado. 

Descubra como fazer o FIES e turbinar sua carreira com um diploma de nível superior! 

1. Cumprir os critérios para fazer o FIES 

Existem alguns critérios que o estudante precisa cumprir para se inscrever no programa. São 

eles: 

 Participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com pelo menos 450 pontos 
nas provas objetivas e nota maior do que zero na redação. São aceitas as notas 
de qualquer edição do Enem a partir de 2010. 

 Renda familiar bruta mensal de no máximo 2,5 salários mínimos por pessoa. 

Outra regra do programa é que o estudante só pode usar o FIES uma vez. Ou seja, quem já foi 

beneficiado com o financiamento não pode participar novamente. 

3. Fazer a inscrição pela internet 

Anteriormente, as inscrições para o FIES podiam ser feitas em qualquer época do ano. A regra 

mudou e, a partir de 2015, o MEC abre inscrições para o FIES duas vezes por ano. 

A inscrição do FIES é gratuita e deve ser feita somente pela internet. No prazo estipulado pelo 

MEC, faça o seguinte: 

1. Acesse o site do FIES Seleção. 
2. Preencha as informações solicitadas, escolha o curso e confirme a inscrição. 
3. Acompanhe as notas de corte parciais e mude sua opção de curso caso sua pontuação 

do Enem não seja suficiente para passar. 

4. Validar as informações na faculdade 

Caso seja selecionado, o candidato terá um prazo para fazer o cadastro em outro sistema, 

o SisFIES. Em seguida, terá um prazo para apresentar a documentação necessária na faculdade. 

O departamento responsável por isso é a Comissão Permanente de Supervisão e 

Acompanhamento (CPSA). Toda faculdade participante do FIES tem uma CPSA para lidar com 

esse processo. 

A CPSA vai validar as informações e, se estiver tudo certo, entregará um Documento de 

Regularidade de Inscrição (DRI). Este documento será utilizado para iniciar o próximo passo. 

http://fiesselecao.mec.gov.br/
http://sisfiesportal.mec.gov.br/


5. Contratar o financiamento no banco 

São dois os bancos autorizados a fazer o contrato do FIES: Banco do Brasil e Caixa Econômica 

Federal. Ao preencher a inscrição, uma das informações solicitadas é a escolha de uma agência 

bancária de um desses dois agentes financeiros para concluir o financiamento. 

No mesmo site onde é feita a inscrição do FIES está disponível uma lista com toda a documentação 

necessária para levar ao banco. É preciso respeitar o prazo para apresentar a documentação e 

contratar o financiamento. 

Como funciona o FIES 

Com o FIES você pode financiar a mensalidade da faculdade particular. O valor financiado depende 

da renda familiar do estudante e do comprometimento dessa renda com a mensalidade. 

Enquanto durar o curso, o estudante beneficiado pelo FIES só paga as parcelas referentes aos 

juros, em boletos trimestrais. 

Quando se formar, o estudante entrará na chamada ?fase de carência?, quando continua a pagar 

somente as parcelas trimestrais. 

Somente depois de se formar é que o estudante começa a pagar a dívida do FIES propriamente 

dita. O valor é diluído em vários anos e o prazo total para quitação da dívida depende da duração 

do curso financiado. 

Faculdades que participam do FIES 

Conheça algumas faculdades que costumam participar do FIES: 

 Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) 
 Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) 
 Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) 
 Universidade de Franca (UNIFRAN) 
 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
 Faculdade Nordeste (FANOR | DeVry)? Em Fortaleza 
 Faculdade Boa Viagem (FBV | DeVry) ? Em Recife 
 Faculdade Ruy Barbosa (Ruy Barbosa | DeVry)? Em Salvador 
 Centro Universitário UNIBTA 
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