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DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO FIES 
 
Documentação básica a ser entregue junto com a ficha de inscrição (originais e uma cópias) 
para o financiamento convencional (com fiador), financiamento solidário e financiamento 
sem fiador (FGEDUC): 
1- RG e CPF de todos os membros do grupo familiar; os menores que não possuírem RG, 
apresentar certidão de nascimento. Se trouxer a CNH, usar o nº de registro da CNH e data 
de emissão da mesma na inscrição; 
2- Comprovante de residência atual (no máximo do mês anterior) que esteja no nome de 
qualquer integrante do grupo familiar; 
3- Comprovante de rendimentos de todos os membros maiores de 18 anos do grupo familiar: 
- ativos - 6 últimos holerites; 
- aposentados - extrato de pagamentos do site DataPrev; 
- autônomos – declaração do mês atual, imposto de renda, DECORE (assinado por um 
contador) ou 3 últimos pró-labores; 
- não trabalhadores – declaração do mês atual de que não possui renda, com data e firma 
reconhecida em cartório; 
4- Histórico escolar do ensino médio ou certificado de conclusão de curso do candidato; 
5- Comprovante atualizado de notas do ENEM caso tenha concluído o ensino médio a partir 
de 2010 (retirar no site do INEP); 
6- Se aluno casado, trazer certidão de casamento ou certidão de união estável; 
 
Para o financiamento sem fiador (FGEDUC), também deverá ser entregue a seguinte 
documentação: 
1- Comprovante de residência de um ano atrás ou mais, em nome de qualquer membro do 
grupo familiar; 
2- Duas declarações de testemunhas, para cada declaração de não renda e/ou autônomo; 
As testemunhas não podem ser parentes e precisam residir no mesmo município que o 
aluno e as declarações precisam ter firma reconhecida em cartório e precisam ser datadas 
do mesmo mês; 
3- Declaração de Imposto de Renda de todos os membros do grupo familiar que declaram; 
4- Carteira de trabalho de todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos ou que 
possuam: cópias das páginas de dados pessoais, foto, último emprego e próxima página em 
branco; 
 
Documentos adicionais poderão ser solicitados pela CPSA para possível aprovação. 
 
Para maiores detalhes, consulte a Portaria Normativa n° 10/2010, sobre documentação. 


