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DOCUMENTAÇÃO PARA ENTREVISTA DO FIES 

ORIGINAIS e CÓPIAS 

 

 Impressão da Ficha de inscrição feita no SisFIES  - http://sisfiesportal.mec.gov.br/; 

 Impressão da Confirmação de agendamento (essa confirmação foi enviada para o e-mail do estudante 

cadastrado na UMC); 

 RG e CPF do estudante e do grupo familiar (todas as pessoas que residem com o estudante); 

 Se o estudante apresentar a carteira de motorista (CNH), deverá apresentar também o RG; 

 Se o estudante for casado, deverá apresentar a certidão de casamento; 

 Se o estudante viver em união estável, deverá apresentar declaração emitida pelo cartório; 

 Em caso de falecimento de pai, mãe ou cônjuge do estudante, deverá ser apresentada a certidão de 

óbito; 

 Comprovante de endereço em nome do estudante; 

Os 06   (seis)  últimos comprovantes de renda atualizados de todos que trabalham (estudante e grupo 

familiar); 

Se necessário for, será solicitado o DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção de 

Rendimentos). DECORE é o documento contábil destinado a provar as informações sobre percepção de 

rendimentos em favor de pessoas físicas. (Resolução CFC nº 1364/2011). 

Carteira Profissional das seguintes páginas: foto, dados pessoais, último registro e a próxima página 

em branco e a última anotação na parte de “anotações gerais” e a próxima página em branco 

(estudante e grupo familiar); 

 Declaração completa do Imposto de Renda (aluno e grupo familiar). 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/
http://www.crcsp.org.br/portal_novo/fiscalizacao/decore_dhp/resolucao_1364.pdf
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 Se o estudante concluiu o ensino médio a partir do ano letivo de 2010, deverá apresentar 

comprovante do ENEM no site:  http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem. 

 

IMPORTANTE:  

COMPROVANTES DE RENDIMENTOS: 

 
Conforme PORTARIA NORMATIVA Nº 10, de 30 de Abril de 2010 (Dispõe sobre procedimentos para inscrição e 

contratação de financiamento estudantil a ser concedido pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES)). 

 

 “Em qualquer hipótese, a decisão quanto ao(s) documento(s) a ser(em) apresentado(s) cabe à CPSA, a 

qual poderá solicitar qualquer tipo de documento em qualquer caso e qualquer que seja o tipo de atividade, 

inclusive contas de gás, condomínio, comprovantes de pagamento de aluguel ou prestação de imóvel próprio, 

carnês do IPTU, faturas de cartão de crédito e quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas 

vinculadas a qualquer membro do grupo familiar”. 

__________________________________________________________________________________________ 
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