CHECK LIST – FIES
(Apresentar fotocópias com os originais)
DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprovante de inscrição do FIES;
Histórico e Certificado de conclusão do ensino médio (2 cópias);
Notas do ENEM (Estudantes que concluíram o ensino médio a partir de 2010);
Declaração de Pardo, Negro ou Indígena (quando for o caso);
Declaração de bolsista integral do ensino médio (quando for o caso);
RG e CPF ou CNH (2 cópias);
Título de Eleitor;
Certidão de Nascimento ou Casamento (2 cópias);
Comprovante de residência atualizado dos últimos 30 dias (2 cópias);
Prova de quitação do serviço militar (candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos);
2 fotos 3x4 recentes (fundo branco).

DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO E DOS DEMAIS COMPONENTES FAMILIAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

RG ou CNH (atualizado) dos integrantes do grupo familiar;
CPF (maiores de idade) dos integrantes do grupo familiar;
Comprovante de residência no nome do candidato ou alguém do grupo familiar (água, luz,
telefone, internet...) atualizado dos últimos 30 dias;
Certidão de Nascimento dos integrantes do grupo familiar;
Certidão de casamento ou declaração de união estável (pais casados se for o caso);
Comprovação de renda para autônomos: CTPS+ último IRPF + recibo de entrega / Decore, ou
declaração de até 1500 reais feita pelo contador em papel timbrado;
Comprovação de renda para microempreendedores ou empresários: Pró-labore;
Comprovante de Renda (3 últimos contracheques em caso de renda fixa e 6 últimos contracheques
em caso de renda variável);
Comprovação de renda para aposentados e pensionistas: 3 últimos rendimentos doINSS ou C-NIS
(INSS);
Carteira de Trabalho (CTPS) páginas:
a) Foto,
b) Qualificação civil,
c) Todas as páginas de contratos assinados, e pagina em branco.
d) Caso não tenha, entregar declaração do órgão emissor que foi solicitado com dados do
solicitador (obrigatório o documento para acima dos 18 anos e menores de 60 anos).
Declaração de IRPF (4 páginas) + Recibo de entrega (2 páginas);
Declaração de IRPF consultada no site para quem não declara;
No caso de ausência dos pais apresentar declaração de ausência de genitores ou na ausência de um
dos pais apresentar divórcio e/ou certidão de óbito.
Atenção: caso seja necessário a faculdade poderá solicitar documentação complementar (Portaria
Normativa Nº 1, 2 de janeiro de 2015).

