
 

Documentos para comprovação da inscrição (original e 

cópia) do ALUNO e GRUPO FAMILIAR. 

□ Histórico escolar – Ensino médio (Aluno); 

□ CPF / RG 

□ CERTIDÃO DE NASCIMENTO/ CASAMENTO e/ou 

ÓBITO 

□ COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (Se morar de aluguel 

trazer contrato de aluguel em vigor, com firma do 

proprietário do imóvel reconhecida em cartório, 

acompanhado de um dos comprovantes de água ou 

energia em nome do proprietário). 

□ COMPROVANTE DE RENDA (3 últimos contracheques 

– renda bruta fixa / 6 últimos contracheques – renda 

bruta variada). AUTÔNOMO deve apresentar Decore, 

Pró-labore ou Declaração de Imposto de Renda; 

□ CARTEIRA PROFISSIONAL (Foto / Identificação / 

Contrato de trabalho). Quando não possuir carteira de 

trabalho, apresentar declaração da Previdência Social 

informando que nada consta em seu nome com 

vínculo empregatício; 

□ Declaração de IR, se declarar. 

Obs.1: Alunos (as) com estado civil casado, que tiveram 

alteração no nome, devem trazer documentos conforme 

certidão de casamento. 

Obs.2: Dependendo da situação familiar do candidato, 

poderemos solicitar outros documentos para a comprovação de 

mais informações. 

 

 

 

 

 

 

 

COMO SERÃO OS PAGAMENTOS APÓS A CONCLUSÃO DO 

CONTRATO 

Conforme Ofício nº 0120/2018/SUFAB 

A COPARTICIPAÇÃO: 

9.1.3 De acordo com a data em que o aluno realizar a 

contratação, a IES deverá cobrar uma parcela a mais, para 

que o pagamento seja considerado antecipado, conforme 

abaixo. 

CONTRATO 
PARCELAS A SEREM 
NEGOCIADAS COM 

ALUNO 

ASSINADO ATÉ 15 X*+1 mês 

ASSINADO ENTRE 
16/MÊS_1 e 15/MÊS_2 

X*+2 meses 

*X equivale ao período de meses que antecedem ao da 

assinatura do contrato. 

P-FIES 

Documentos do Fiador/Avalista para P-FIES: 

□ Identificação e CPF 

□ Comprovante de Endereço 

□ Certidão de Casamento (se for o caso) 

□ Comprovante de Renda. 

Cônjuge do avalista (se for o caso) 

- Identificação e CPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrição 

SISFIES 

Lista 

Classificação 
Validação 

CPSA 

Entrega do 

contrato à IES 

Prazo de 

comparecimento 

na IES 

Prazo de 

comparecimento 

no Banco 

Finalização da 

matrícula 

Ajuste 

financeiro 

Realização de pagamento 

conforme contrato FIES e 

ajuste financeiro 

SUCESSO! 

DOCUMENTOS FIES/P-FIES 

 


