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TERMO DE COMPROMISSO E CIÊNCIA – TRANSFERÊNCIA FIES

Eu,___________________________________________________________________, brasileiro(a)
inscrito(a)  no  CPF  sob  nº.  ________.________.________-____,  acadêmico(a)  do  curso  de
____________________________________,  sob  a  matrícula  de  nº.  ________/___,  declaro,  para  os
devidos fins legais, que sou beneficiário(a) do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES.

Dessa  feita,  meu  contrato  de  prestação  de  serviço  educacionais  está  submetido  à  Lei  nº
10.260/2001, bem como a toda a legislação regulamentar e pertinente à matéria. Por oportuno, afirmo estar
ciente quanto ao disposto na Portaria Normativa nº 209 de 7 de março de 2018, do Ministério da Educação
(MEC), a qual prevê, em seus arts. 60, III; 62, IV; e 88, § 2º, o que segue:

“Art. 60. São procedimentos referentes à manutenção dos contratos de financiamento na
modalidade Fies:
[…] III - aditamento de transferência integral de curso e IES;
Art. 62. Constituem impedimentos à manutenção do financiamento na modalidade Fies:
[…] IV - o não aditamento do contrato de financiamento nos prazos regulamentares;
Art. 88. A utilização do financiamento concedido com recursos do Fies poderá ser encerrada
antecipadamente(…)  por  iniciativa  do  agente  operador  do  programa.
[…] § 2º Os encargos educacionais não financiados, eventualmente devidos à IES após
o  início  da  validade  do  encerramento  do  financiamento,  serão  de  responsabilidade
exclusiva do estudante”.

 Assim sendo, comprometo-me a regularizar a situação financeira junto à Universidade de Fortaleza
– UNIFOR, realizando o aditamento de transferência FIES relacionado ao semestre de ________.

Ressalte-se que declaro estar ciente de que, caso não seja devidamente procedido o aditamento de
transferência e renovação do financiamento no aludido semestre, e, portanto, havendo descumprimento dos
trâmites necessários à manutenção do FIES, e não sendo regularizada a minha situação até o final do
semestre de ________ serão de minha total responsabilidade a quitação de todas as mensalidades
referentes ao semestre supracitado com pendência FIES, salvo em caso de erros ou da existência de
óbices operacionais por parte da Instituição de Ensino Superior (IES), da CPSA, do agente financeiro e dos
gestores do FIES, que resulte na perda de prazo para validação do aditamento do financiamento.

Fortaleza (CE), ______ de _________________ de _________

__________________________________________________
Assinatura


