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 Esclarecimentos iniciais: 

 
 É de exclusiva responsabilidade do candidato a comprovação de informações bem como a 

observância do local, data e horário de atendimento e demais procedimentos estabelecidos pela 

instituição de ensino para a aferição das informações; 

 
 Todos os documentos deverão ser apresentados originais e xerox. As declarações, em anexo, 

deverão ser autenticadas em cartório. 

 

 ATENÇÃO: É facultado ao coordenador do FIES na instituição solicitar quaisquer outros 

documentos eventualmente julgados necessários à comprovação das informações prestadas 

pelo candidato, referentes a este ou aos membros de seu grupo familiar 
 
 
 

 
1. PARA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 RG e CPF 

 
 Se estrangeiro: Certidão de Naturalização e RNE (registro nacional de estrangeiros) 

 

1.2. Para comprovação de estado civil do candidato: 

 Candidato (a) solteiro (a): Certidão de nascimento 

 Candidato (a) casado (a): Certidão de casamento; 

 Candidato (a) divorciado (a): Certidão de averbação da separação/divórcio; 

 Candidato (a) em união estável: Escritura Pública de União Estável ou Declaração de 
União Estável com firma reconhecida em cartório de ambas as partes 

 

1.3. CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) 

 as seguintes páginas: foto, qualificação civil,último registro de trabalho, página posterior 
(em branco), última informação registrada em anotações gerais e página posterior (em 
branco). 

 
1.4. Para comprovação de residência: 

 Conta atualizada de água, luz, em nome de alguém que componha o grupo familiar. 

 Em caso de residência LOCADA, será necessário: 
Se residência locada formalmente: contrato de locação vigente com firma reconhecida do locatário e 
locador; 

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DO CANDIDATO –ORIGINAIS E 

XEROX 
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1.5. Para comprovação de escolaridade: 

 Histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio; 
 
 
 
 
 

 

 
 

2. PARA IDENTIFICAÇÃO DO(S) MEMBRO(S) DO GRUPO FAMILIAR: 

 
 Para membros menores de idade; 
RG e CPF, se não tiver certidão de nascimento. 

 Para maiores de 18 anos 

RG, CPF e demais documentos abaixo; 

 CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) páginas: da foto, qualificação civil, último 
registro de trabalho, página posterior (em branco), última informação registrada em anotações 
gerais e página posterior (em branco). 

 
 

 
2.1 PARA COMPROVAÇÃO DE CASAMENTO, SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO OU ÓBITO DOS PAIS; 

 
 Comprovante de casamento, separação, divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de um deles 

não constar do grupo familiar do candidato por essas razões; 

 Caso a ausência, no grupo familiar, de um dos pais do estudante ocorra em função de motivo diverso 

dos constantes acima, este deverá apresentar Escritura publica feita em cartorio . 

DOCUMENTAÇÃO MEMBROS FAMILIARES – ORIGINAIS E 

XEROX 
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1.1. ASSALARIADO: 

 

 Os três últimos contracheques, ou os seis últimos contracheques quando houver 
pagamento de comissão ou hora extra. 

 
1.2 AUTONOMO: 

 Declaração de IR do ano vigente. Contrato de prestação de serviços acompanhado dos 
comprovantes de recebimentos dos últimos seis meses. Extratos bancários dos últimos meses 
pelo menos ou Guias de Recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada.

 
1.3 ESTAGIÁRIO OU BOLSISTA REMUNERADO: 

 

 Apresentar o contrato de estágio; 
 Três (3) últimos comprovantes de rendimento 

 

 
1.4 APOSENTADO OU PENSIONISTA 

 

 Cartão do beneficio,
 

 Declaração do órgão previdenciário a que estiver vinculado o beneficiário, contendo o valor 
mensal recebido,

 Extrato de pagamento do último mês emitido pela internet no endereço 
https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/extrato-de-pagamento-de-beneficio

 

1.5 BENEFICIÁRIO DE PROGRAM SOCIAL: 

 
 3 últimos comprovantes do pagamento do beneficio 
 Cartão do beneficio 

 
1.6 AGRICULTOR: 

 
 Declarção do sindicato em papel timbrado e carimbado com o valor arrecadado mensal

 DAP (declaração de aptdão ao PRONAF)

 CTPS (carteira de trabalho)

1.7 SE NÃO TRABALHAR: 

 

 Na circunstância de algum membro não ter renda, este deverá apresentar a CTPS (carteira de 
trabalho) e uma declaração registrada em cartório onde conste que não possui rendimentos (modelo 
em anexo). Essa comprovação é só para quem for maior de idade e não tiver renda. 

 
1.8 RENDIMENTOS ALUGUEL/ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

 

 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado acompanhado dos três últimos 
comprovantes de recebimentos. 

DOCUMENTAÇÃO DE RENDA – ORIGINAIS E XEROX 

(candidato e membro(s) do grupo familiar) 

http://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/extrato-de-pagamento-de-beneficio
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1.9 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 
 

 Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública 
determinando o pagamento de pensão alimentícia, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
• Documento de Identidade; 
• Certidão de nascimento ou de casamento civil (se for o caso); 
• Título de eleitor 
• Último comprovante de votação 
• Certificado de reservista ou prova de estar em dia com suas obrigações militares, se do sexo 
masculino e maior de 18 anos; 
• Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Médio ou de curso Equivalente; 
• Histórico Escolar do Ensino Médio; 
• CPF do candiadato 
• 02 (dois) foto 3x4 
• Comprovante de endereço; 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA –ORIGINAL 

(candidato) 
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DECLARAÇÃO NÃO POSSUI RENDA MENSAL 
 
 
 
 

Eu, ,RG 

  , CPF , DECLARO, sob as penas das 

leis, que não recebo, atualmente, salários, proventos, pensões alimentícias, aposentadorias, 

benefícios sociais, comissões, pró- labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, 

rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio e quaisquer 

outros. 

 

 
Declaro, ainda, estar ciente sobre a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste 

instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos 

falsos ou divergentes implicam no cancelamento da inscrição ou do benefício do FIES , além das 

medidas judiciais cabíveis. 

 

 
Declaro, também, estar ciente de que devo informar à esta Instituição no caso de alteração da 

situação acima, apresentando a documentação comprobatória. 

 
 
 

 

  , de de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura (com firma reconhecida) 
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