
FAHOR - FINANCIAMENTOS ESTUDANTIS

- FIES – Financiamento Estudantil
A FAHOR está credenciada no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES é um 
programa do Ministério da Educação - MEC destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de 
estudantes que não têm condições de arcar integralmente com os custos de sua formação. Os alunos 
devem estar regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com 
avaliação  positiva  nos  processos  conduzidos  pelo  MEC.  O  FIES  é  operacionalizado  pela  Caixa 
Econômica Federal.
Saiba mais: www.fies.caixa.gov.br 

- PROUNI – Programa Universidade para Todos
Também está credenciada no ProUni - Programa Universidade para Todos foi criado pela MP nº 213/2004 
e institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Tem como finalidade a concessão de 
bolsas  de  estudos  integrais  e  parciais  a  estudantes  de  baixa  renda,  em  cursos  de  graduação  e 
seqüenciais  de  formação específica,  em instituições  privadas  de  educação  superior,  oferecendo,  em 
contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas que aderirem ao Programa.
No ano de 2007, a Faculdade Horizontina estará disponibilizando 15 bolsas integrais via ProUni, 9 no 
curso de Engenharia de Produção e 6 no curso de Engenharia Mecânica.
Observação: Para ter direito a essa modalidade, o candidato deve comprovar que a renda familiar por 
pessoa não seja superior a um e meio salário mínimo.
Saiba mais: www.mec.gov.br/prouni 

Crédito Educativo Municipal
A FAHOR possui convênio para o Crédito Educativo Municipal, instituído pelo município de Horizontina 
através da Lei Municipal nº 1482 de 26 de dezembro de 2001, foi criado com a finalidade de financiar o 
custeio  parcial  da  anuidade  escolar  de  estudantes  universitários  que  se  encontram  matriculados  e 
cursando um dos cursos de graduação e que, residem a mais de dois anos em Horizontina. As inscrições 
normalmente são abertas no mês de janeiro de cada ano e os candidatos devem procurar a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de Horizontina para receber informações e efetivar suas inscrições.
Saiba mais: www.horizontina.com 

FEI - Financiamento FAHOR - NOVO
A Faculdade  Horizontina  passa  a  disponibilizar  a  partir  de  2007  aos  seus  estudantes  regularmente 
matriculados um programa próprio  de financiamento estudantil  destinado a  financiar  a  graduação no 
Ensino Superior. O financiamento se destina a estudantes que não tem condições de arcar integralmente 
com os custos de sua formação. Para ter acesso ao financiamento, os acadêmicos devem se cadastrar no 
programa quando da divulgação do edital e o processo de seleção avaliado por uma Comissão Paritária. 
Saiba mais: www.fahor.com.br 

FUNDAÇÃO CAPACITAR - NOVÍSSIMO
A  Faculdade  Horizontina  passará  a  contar  a  partir  de  2007  com  o  programa  de  financiamento 
complementar da Fundação Capacitar de 50% para novos estudantes aprovados no concurso vestibular. 
Serão atendidos inicialmente pelo programa 2 alunos de cada curso (Engenharia Mecânica; Engenharia 
de Produção e Economia). O sistema de seleção será realizado por uma Comissão da própria Fundação.
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