
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA - FIES 

 

DOCUMENTOS DE TODOS OS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR; 

- RG E CPF; 

- Comprovante de residência; 

- Comprovante de renda;  
 
- Comprovante de separação ou divórcio dos pais ou certidão de óbito, no caso de um deles não 
constar do grupo familiar do estudante, por estas razões; 

- Comprovante do pagamento da Pensão Alimentícia; 

- Declaração completa do Imposto de Renda; 

- Isento – Situação da Declaração IRPF 2022, com a seguinte informação: “Sua declaração não consta 
na base de dados da Receita Federal” a ser impressa no site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 

– Atividade informal: apresentar fotocópia da carteira profissional das páginas que contém a 
qualificação, a baixa no emprego e a página imediatamente posterior, juntamente com uma declaração 
constando a atividade que exerce e o valor mensal dos rendimentos, assinada pelo trabalhador e por 
duas testemunhas devidamente qualificadas (vide observações); 

- Carteira de trabalho (página da foto, qualificação civil, página do contrato de trabalho mais a 
posterior em branco); 

- Desempregados: apresentar fotocópia da carteira profissional das páginas que contém a 
qualificação, a baixa no emprego e a página imediatamente posterior; juntamente com uma declaração 
de desemprego, onde atesta que não possui nenhuma fonte de renda, assinada pelo desempregado e 
por duas testemunhas, devidamente qualificadas. (vide observação) 

- CNIS (https://meu.inss.gov.br/#/login) – Extrato do CNIS – de todos maiores de 18 anos; 

- SEGURO FIES; 

- NOTAS DO ENEM; 

 

OBSERVAÇÃO: As declarações deverão, necessariamente, conter a qualificação do declarante e das 
testemunhas (nome, endereço, telefone para contato e profissão), anexando fotocópias das carteiras de 
identidade, dos CPFs e comprovantes de residência. Não serão consideradas, perante a Comissão 
Avaliadora, as testemunhas com grau de parentesco ou afinidade com o declarante ou grupo familiar. 

   

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 

CPF E RG; 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO; 

01 FOTO 3x4; 

Conclusão de Ensino Médio (Histórico e Diploma ou Certificado) 

 


