EDITAL CREDIENH – 2021
Edital nº 6/2020
Faculdade Novo Hamburgo
De ordem do Diretor Geral da Faculdade Novo Hamburgo e para
conhecimento de todos os interessados, torno público que, no período indicado neste Edital,
estarão abertas as inscrições e demais procedimentos relativos ao Programa de Apoio
Estudantil - CREDIENH para os cursos superiores da Faculdade referente ao primeiro
semestre de 2021.

I. DA INSCRIÇÃO

1. Período:
14 de dezembro a 12 de fevereiro de 2021 até o limite das vagas
2. Horários e locais de inscrição:
As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente, através do local e horário abaixo
indicado:
LOCAL

HORÁRIO
De segunda a sexta-feira:

Faculdade Novo Hamburgo
Rua Frederico Mentz, 526, Hamburgo Velho
Novo Hamburgo/RS

das 8h às 17h

3. Habilitados à inscrição:
Podem inscrever-se no Programa os candidatos regularmente matriculados em curso
superior da Faculdade IENH com, no mínimo, 12 (doze) créditos contratados que estejam
devidamente enquadrados nas normas do regulamento do CREDIENH e com entrega de
documentação completa e idônea.

3.1. Formas de Ingresso:
3.1.1. A regularidade de matrícula do aluno na Faculdade IENH.
3.1.2. Preenchimento completo de todos os documentos solicitados.
3.1.3. Regularidade crédito nos órgãos reguladores por parte do aluno ou responsável
econômico.
3.1.4. Apresentação de um fiador com capacidade financeira mensal equivalente a 03
(três) vezes o crédito mensal solicitado, propriedades em seu nome, sem restrições de
crédito nos órgãos reguladores.
3.1.5. Renda do grupo familiar mensal bruta inferior a 06 (seis) Salários Mínimos
Nacionais, comprovados por documentos listados no Edital anual do processo.
3.1.6. Estar matriculado no mínimo em 12 (doze) créditos em cursos de graduação.
3.1.7. Não estar usufruindo de outro benefício (PROUNI, FIES ou desconto da
Instituição).
3.1.8. Percentual máximo da mensalidade de financiamento conforme estabelecido no
Edital.

4. Documentação necessária para inscrição:
Conforme o Anexo 1 (um) deste Edital.

II. DOS CURSOS e VAGAS

CURSO

ATO DE AUTORIZAÇÃO

VAGAS

Administração – Bacharelado

Portaria n° 208 MEC/25.06.2020
DOU 07.07.2020

Até 2
vagas

Portaria n°917 MEC/27.12.2018
DOU 28.12.2018

Até 2
vagas

Portaria n° 208 MEC/25.06.2020
DOU 07.07.2020

Até 2
vagas

Portaria n°939 MEC/24.08.2017
DOU 28.08.2017

Até 2
vagas

Tecnologia em Redes de
Computadores

Psicologia – Bacharelado

Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

Obs: Será necessário ingressar cinco estudantes pagantes integrais para cada vaga
ofertada no CREDIENH, ou seja, 5 por 1. O financiamento deste edital poderá chegar
no máximo 5 vagas por curso.
5. Sistemática de Classificação:
O Processo Seletivo é classificatório, com aproveitamento dos candidatos até os limites
das vagas, na ordem crescente de entrega da documentação.

III. DOS RESULTADOS DO APOIO ESTUDANTIL
O resultado geral do Programa de Apoio Estudantil – CREDIENH será divulgado ao
candidato pessoalmente ou por telefone e será solicitado sua presença para assinatura
do contrato e validação dos dados.

IV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Perderá o direito à concessão e a vaga o candidato que não efetivar sua matrícula,
não comparecer no prazo estabelecido para assinatura do contrato e/ou não
apresentar os documentos relacionados no anexo deste Edital, não havendo
matrícula condicional.
2. O CREDIENH destina-se exclusivamente a auxiliar alunos regulamente matriculados
na Faculdade IENH.
3. O Processo Seletivo, objeto deste Edital, é válido para ingresso no primeiro semestre
do ano letivo de 2021, ficando anulados quaisquer resultados nele obtidos se a
matrícula, por qualquer motivo, não se efetivar.
4. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, os editais complementares ou
avisos oficiais que vierem a ser publicados pela Faculdade Novo Hamburgo.

5. A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e condições fixadas neste
Edital.

Secretaria Acadêmica da Faculdade Novo Hamburgo, aos 10 dias de dezembro de 2020.
Comissão de Seleção do Financiamento Estudantil IENH – CREDIENH
Visto. De acordo.
Publique-se.
Seno Leonhardt - Diretor Geral.

