Realize o sonho do curso superior
com o ﬁnanciamento estudantil
do Banco do Nordeste

FNE P-FIES | O QUE É
Programa de Financiamento Estudantil destinado a estudantes
regularmente matriculados em cursos superiores e de educação
proﬁssional, técnica e tecnológica não gratuitos que contribuirão para o
desenvolvimento do setor produtivo da região Nordeste, norte de Minas
Gerais e do Espírito Santo, de acordo com as prioridades estabelecidas
nos planos regionais de desenvolvimento.

Vantagens do FNE P-FIES no BNB?
•
•
•
•
•

•

O ﬁnanciamento pode ser solicitado em qualquer época do ano;
Não é preciso ir à agência bancária;
Solicitação de ﬁnanciamento, cadastro e conta por meio digital;
Prazo de pagamento com até três vezes o tempo de duração do curso;
Durante o curso, o pagamento mensal será de apenas 35% do
valor da mensalidade mais os juros;
Débito das parcelas em conta-corrente.

FNE

Os recursos do FNE P-FIES vêm do Fundo Constitucional de

Financiamento do Nordeste, o FNE, criado especialmente
para ﬁnanciar o desenvolvimento da Região. O BNB concede
crédito com as melhores taxas do mercado, gerando emprego
e renda. Agora, também será possível ﬁnanciar a educação
de milhares de nordestinos, contribuindo para aprimorar a
qualiﬁcação dos proﬁssionais e, consequentemente, acelerar
o desenvolvimento regional.

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO*
•

Financiamento de 100% do valor da mensalidade.

•

Taxas de juros diferenciadas.

•

Pagamentos mensais de 35% do valor da mensalidade,
mais os juros, durante o curso.

•

Garantia por meio de avalista para operação com saldo
devedor abaixo de R$ 100 mil. Acima desse valor, é necessária
garantia real de bem imóvel (hipoteca, por exemplo).

COMO CONSEGUIR O CRÉDITO
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Aluno acessa portal BNB e solicita
o crédito. Elabora cadastro digital
/ Aluno e avalista(s)

Pré-análise

Aluno comparece à instituição de
ensino e solicita emissão do DRI
(Documento deRegularidade de
Inscrição)

Abre conta e elabora
contrato

Apresenta documentos
Assina contrato

Libera recurso para
Universidade

VEJA UM EXEMPLO DE COMO FUNCIONA
O FINANCIAMENTO NA PRÁTICA
1

Sua mensalidade estudantil é de R$500.

2

BNB ﬁnancia 100% da mensalidade.

3

4

Após a contratação, você começa a pagar o ﬁnanciamento ao BNB. Durante o período do
curso, será debitado mensalmente, na data que estiver estabelecida no contrato, o valor de
35% da parcela ﬁnanciada pelo Banco do Nordeste, acrescido de juros. Neste exemplo,
será pago mensalmente R$ 175 mais juros.
O restante do ﬁnanciamento mais juros ﬁcam acumulados no saldo devedor e será cobrado
após a conclusão do curso. Esse saldo será pago mensalmente durante um período
equivalente ao dobro do tempo do seu curso. Então, se a sua graduação dura quatro anos,
você terá mais oito anos para pagar.

EXEMPLO:

4 anos

8 anos

Paga 35%
mais juros

Paga saldo devedor
remanescente

O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
•

A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento é

o órgão responsável, na Instituição de Ensino, pela emissão de
documento fundamental para a solicitação do ﬁnanciamento,
o DRI (Documento de Regularidade de Inscrição).

*Conﬁra, no site do Banco do Nordeste, as Instituições de Ensino conveniadas e cursos elegíveis.
**Fiança com limite de R$ 100 mil de saldo devedor. Para saldos acima de R$ 100 mil, é necessária
garantia real de bem imóvel (hipoteca, por exemplo).

DICAS DE
GERENCIAMENTO
FINANCEIRO
Além dos desaﬁos acadêmicos, a vida universitária pode
exigir atenção relacionada à questão ﬁnanceira. Seja para
aqueles que já ganham o próprio dinheiro, seja para os que
ainda dependem dos pais, uma boa gestão ﬁnanceira é
fundamental para que se possa focar nos estudos, sem
perder o controle das contas ou até mesmo comprometer
o pagamento da própria faculdade.

SEGUEM ALGUMAS DICAS DE ECONOMIA
PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS QUE
PODEM AJUDAR NO PLANEJAMENTO
FINANCEIRO PARA ESTE PERÍODO:
ORGANIZAR ORÇAMENTO PESSOAL
Montar uma planilha para organizar o orçamento pessoal é
primeiro passo para economizar ao longo da universidade, pois
permite um melhor controle sobre o dinheiro que entra e sai da
conta ao longo do mês. Comece anotando suas fontes de renda ou
seja, quanto você recebe todo mês e qual é a fonte (pais, estágio,
trabalho, etc.) Marque, então, nos seus gastos ﬁxos, aqueles que
apresentam pouca ou nenhuma variação de mês para mês, como
o valor do aluguel, as contas da casa, os custos de transporte a
parcela do ﬁnanciamento. Por último, lembre-se de inserir
despesas variáveis, relacionadas à alimentação e ao lazer.

OBTER UMA RENDA EXTRA
Trabalhar meio período ou realizar um estágio remunerado são as
melhores opções para quem deseja obter uma renda extra e se
tornar mais independente ﬁnanceiramente da família. Os estágios
são uma excelente oportunidade para universitários,
possibilitando a estes conhecer melhor o mercado de trabalho e
aprofundar seu conhecimento em suas áreas de interesse.

GESTÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
Entender a importância de quitar o ﬁnanciamento é essencial. Por
isso, reservar o valor da parcela em conta corrente no BNB é de
grande importância, uma vez que o valor será debitado em conta.
É preciso controlar outros débitos que serão feitos, de modo que
eles não comprometam o valor mensal reservado ao pagamento
do ﬁnanciamento. Os recursos do FIES, ao retornarem para o FNE,
são revertidos em novos ﬁnanciamentos para o desenvolvimento
do Nordeste.

O BANCO DO NORDESTE ESTÁ SEMPRE PERTO DE VOCÊ

Pelo telefone:
• Consultas, informações, serviços
e transações
4020 0004
(Capitais e Regiões
Metropolitanas)
0800 033 0004
(Demais localidades)
• SAC - Sugestões, elogios,
reclamações e informações gerais
0800 728 3030
• Atendimento para pessoas
com deﬁciência auditiva
ou de fala
0800 033 3031
• Ouvidoria
Reclamações não solucionadas
nos demais canais de
atendimento
0800 033 3033
• Ouvidoria FNE
(81) 2102 2028 - Sudene
Pela Internet:
bancodonordeste.gov.br
Pelo celular ou tablet:

· Banco do Nordeste Mobile
(iOS e Android)

Caixas Eletrônicos:
· Banco do Nordeste
· Banco24Horas

@bancodonordeste

BancodoNordeste

