
FINAE (Fundo Institucional de Assistência Estudantil) 

O FINAE (Fundo Institucional de Assistência Estudantil) é um fundo administrado pela UNIFAAT para colaborar com 

os alunos que não possuem condições de arcar com o total da mensalidade. Através deste fundo, é viabilizada ao 

aluno a possibilidade dele suspender até 30% da mensalidade, para pagamento depois de formado ou na 

eventualidade de trancar sua matrícula. 

O programa consiste basicamente em 4 etapas. 

1. entrevista: o aluno que tem interesse comparece ao Centro Universitário UNIFAAT em data especifica, conforme 

publicada no calendário acadêmico, com a documentação exigida pelo programa. 

2. análise dos dados: a comissão do FINAE estuda caso a caso para avaliar o grau de carência de cada aluno. 

3. assinatura do contrato: O estudante é comunicado do resultado do FINAE. Após isso, o aluno comparece à 

UNIFAAT e assina um contrato que especifica a porcentagem da parcela que será suspensa e que deverá ser paga 

quando o aluno estiver formado ou a partir do momento em que trancar sua matrícula. O procedimento de 

suspensão de parte da mensalidade só passa a valer a partir da assinatura do contrato. 

4. pagamento: concluído o curso ou trancada a matrícula, o aluno recebe os boletos referentes ao percentual da 

parcela que deixou de pagar da mensalidade enquanto foi beneficiado pelo FINAE. O valor a ser pago será acrescido 

de uma taxa administrativa de 3% ao ano. 

Isso tudo consta no contrato que é assinado por todo aluno que tem FINAE. Lembramos que o benefício pode ser 

cancelado a qualquer momento, mantendo-se a possibilidade de só ser iniciado o pagamento das parcelas 

suspensas depois que o aluno esteja formado ou tenha trancado sua matrícula. 

Exemplo: 

Supondo que o estudante utilize, em 2019, 30% de FINAE para o curso de Gestão de Recursos Humanos 

(mensalidade R$ 388,00); passará a pagar apenas 70% da mensalidade (R$ 271,60) e suspenderá 30% do valor da 

mensalidade (R$ 116,40), que só serão pagos depois que o aluno se formar ou trancar sua matrícula. 

Assim, se esse mesmo aluno usa o FINAE em 05 mensalidades, depois de formado ou quando trancar a matrícula 

pagará o que usou também em 05 vezes. O valor a ser pago será o que deixou de pagar enquanto estudava acrescido 

das taxas administrativas de 3% ao ano. 

Desta forma, um aluno que usou o FINAE de 30%, no curso de RH, em 05 mensalidades e se formou em 2020, 

passará a pagar, no início de 2021, 05 parcelas de R$ 123,38. Este valor é composto por: 

R$ 116,40 - valor que deixou de pagar enquanto estudava 

                                                  + 

   R$ 6,98 - acréscimo de 6% de taxas administrativas (pois, no exemplo, o estudante fica dois anos sem realizar o pgto.) 

 

 

Para eventuais informações: finae@unifaat.edu.br 


