Conte com

SEIS

Benefícios exclusivos:
Curso de Apoio à Formação
Atualização em Língua Portuguesa,
fo
Mate
para os calouros.

Cursos de Inglês e Espanhol
Preparando seus alunos
para a globalização.

A FBB dispõe de convênio
internacional.

Campanha Amigo FIES
Indique um amigo para o programa
e ganhe um prêmio.

Curso Preparatório
para Concursos
Para você que quer ser
professor na rede pública.

Curso Preparatório
Para o exame da OAB

“Só não estuda quem não quer”,

O
V
O
N
A
N
S
FIE
FBB

QUALIDADE AO SEU ALCANCE!
PROGRAMA NOVO FIES NA FBB! A oportunidade de estudar em uma
instituição de ensino qualificada e aprovada pelo MEC!

Porém, existirão casos em que você não precisará ter feito o ENEM! Veja adiante!
Se você já é professor em uma escola pública e estiver exercendo a profissão quando pedir o benefício
e optar por um Curso de Licenciatura;
Se você concluiu o Ensino Médio antes de 2010;
Se você pretende cursar uma Licenciatura.

Veja como funciona o NOVO FIES!

GOVERNO QUER INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES!
O QUE É

RENDA

Trata-se de um programa do Ministério da Educação que financia a graduação superior de estudantes matriculados em cursos superiores
em
instituições não gratuitas.

Para ter o FIES, é preciso somar os
salários de todas as pessoas que
moram com você e os dividir pelo
número de assalariados. O resultado
não pode ser superior a 1,5 salário
mínimo (ou R$ 933,00) per capita.

FIADOR

TAXA DE JUROS

Trata-se da pessoa responsável
caso você fique em débito quanto ao
pagamento do seu financiamento.
Outra opção é o FGEDUC (Fundo de
Garantia de Operações de Crédito
Educativo), que garante parte do
risco em operações de crédito
educativo. Veja mais adiante como a
FBB deixará você tranquilo (a)
quanto a isso!

3,4% ao ano para todos os cursos de
graduação. Além dos novos contratos, a taxa de juros vale também para
o saldo devedor dos contratos já
firmados.

PERÍODO DE CARÊNCIA

PRAZO PARA QUITAR O VALOR

O prazo para começar o pagamento
é de 18 meses após a conclusão do
curso, lembrando que existe a taxa
de juros trimestral de até R$ 50,00, a
ser paga ao banco.

Após o período de carência, o
estudante tem três vezes o período
financiado do curso, acrescido de 12
meses, para quitar a dívida com o
fundo

Isso é bastante interessante! “Se você pretende se tornar professor, se ligue! Quem escolhe fazer um
Curso de Licenciatura e depois começa a dar aulas em escolas públicas, não precisará pagar nada do
financiamento. Você terá 1% de seu saldo devedor abatido a cada mês trabalhado. E isso sem desconto
no salário! Ou seja, após 100 meses, a dívida estará toda quitada e o professor terá estudado de graça!”
Isso é muito importante! Aqui na FBB você tem acesso aos cursos de pedagogia e filosofia, que se
adequam ao proposto pelo governo! Imagine: Cursando um deles você tem a oportunidade de passar
em um concurso (através dos cursos preparatórios que a FBB lhe disponibilizará e mesmo através do
ensino de qualidade que dispomos), sair empregado e sem ônus algum ao fim de sua formação! Formado, empregado e ¨tranquilão¨.
E O FIADOR DISSO TUDO?
Outro ponto importante que precisa ficar claro, no Novo FIES NA
FBB: O fiador é a própria Faculdade Batista Brasileira!
LEGAL! E a inscrição no programa?? Lá vem complicação???
DE JEITO ALGUM!
Inscrição sem complicação!
O estudante poderá solicitar o financiamento em qualquer período do curso, e não só quando estiver
começando. Aliás, queremos deixar claro para você que nós, aqui da FBB, temos uma equipe de apoio
ao aluno, que irá orientá-lo do começo ao fim do processo. Estamos aqui para ajuda-lo neste processo!
Pode contar conosco!
A você que está chegando... Caberá:
Estudar! Você estará entrando em uma instituição de ensino aprovada pelo
MEC, com índices que a colocam entre as melhores do Brasil.
Simples não?

ENEM X NOVO FIES 100%:
Mas tem de fazer o ENEM para requerer o FIES?
Isso é muito importante! Se você terminou o Ensino Médio após 2010 e deseja solicitar o FIES, terá
que ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Isso não é uma exigência da FBB, mas sim do Governo Federal.

Se quiser tirar mais alguma dúvida de algo, entre em contato conosco, ou nos
faça uma visita! A FBB acredita que o futuro do Brasil passa por um ensino de
qualidade, que forme cidadãos aptos ao desenvolvimento de suas atividades
diárias!
Ligue-nos! 35053434! Estamos aqui para ajudar você nesta busca por qualidade e desenvolvimento!

