
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO FIES 2020.2 

 
É imprescindível que o candidato/responsável legal/financeiro ASSINE a presente ficha, e a entregue no 

setor responsável pelo FIES, localizado no Financeiro, em data previamente agendada, no prazo previsto 

em cronograma próprio, juntamente com toda a documentação prevista no Edital Normativo que 

regulamenta o processo seletivo. 

Ano/Semestre: 2020.2 Curso: _______________________   

 

 DADOS DO CANDIDATO 

Nome Completo:  _____________________ 

Número da Matrícula: _______________________________________ 

Data de Nascimento:     /   / ______ 

CPF:   

Profissão e Local de trabalho: _________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: ___________________________________________________ 

Tel./Com.      Celular: __________________________________ 

Estado civil: ________________ 

Valor da renda: ___________________ (Preenchimento do aluno) 

VALOR DA SEMESTRALIDADE: __________________________ (Preenchimento do aluno) 

Quantidade de créditos matriculados: _______________________ (Preenchimento CPSA) 

Valor da renda apurada CPSA: _________________________ (Preenchimento CPSA) 

FILIAÇÃO – MÃE 

Nome Completo:   

Data de Nascimento:     /   / ______ 

CPF:   

Profissão: ______________________ 

Profissão e Local de trabalho: _________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: ___________________________________________________ 

Tel./Com.      Celular: __________________________________ 

Estado civil: ________________ 

Valor da renda: ___________________ (Preenchimento do aluno) 

Valor da renda apurada CPSA: _________________________ (Preenchimento CPSA) 



 
 

FILIAÇÃO – PAI 

Nome Completo:   

Data de Nascimento:     /   / ______ 

CPF:   

Profissão e Local de trabalho: _________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: ___________________________________________________ 

Tel./Com.      Celular: __________________________________ 

Estado civil: ________________ 

Valor da renda: ___________________ (Preenchimento do aluno) 

Valor da renda apurada CPSA: _________________________ (Preenchimento CPSA) 

DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR (IRMÃOS, FILHOS, ENTEADOS...ETC) 

Nome Completo:   

Data de Nascimento:     /   / ______ 

CPF:   

Profissão e Local de trabalho: _________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: ___________________________________________________ 

Tel./Com.      Celular: __________________________________ 

Estado civil: ________________ 

Valor da renda: ___________________ (Preenchimento do aluno) 

Valor da renda apurada CPSA: _________________________ (Preenchimento CPSA) 

DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR (IRMÃOS, FILHOS, ENTEADOS...ETC) 

Nome Completo:   

Data de Nascimento:     /   / ______ 

CPF:   

Profissão e Local de trabalho: _________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: ___________________________________________________ 

Tel./Com.      Celular: __________________________________ 

Estado civil: ________________ 

Valor da renda: ___________________ (Preenchimento do aluno) 



 
Valor da renda apurada CPSA: _________________________ (Preenchimento CPSA) 

CÔNJUGE DO(A) CANDIDATO(A) - Quando houver- 

Nome Completo:   

Data de Nascimento:     /   / ______ 

CPF:   

Profissão e Local de trabalho: _________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: ___________________________________________________ 

Tel./Com.      Celular: __________________________________ 

Estado civil: ________________ 

Valor da renda: ___________________ (Preenchimento do aluno) 

Valor da renda apurada CPSA: _________________________ (Preenchimento CPSA) 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Justificativas: 

Conforme a Resolução nº 4 de 13 de dezembro de 2017, Art. 1° a não obtenção de aproveitamento acadêmico em pelo 

menos 75% das disciplinas cursadas implica na assinatura de justificativa na CPSA, que poderá reconsiderar por até 

duas vezes. 

 

Suspensão: 

Conforme a Resolução nº 2 de 13 de dezembro de 2017, Art. 4º, pode ser suspenso por até dois semestres consecutivos 

e deve ser solicitada por meio de sistema informatizado. 

 

Dilatação:  

Conforme a Resolução nº 2 de 13 de dezembro de 2017, art.6º, poderá ser solicitado para fins de financiamento por 

duas vezes. 

 

Transferências:  

Conforme a Resolução nº 2 de 13 de dezembro de 2017, art. 1º: pode transferir uma única vez de curso e IES. 

 

Renovação: 

Conforme a Resolução nº 2 de 13 de dezembro de 2017, art. 3º, todo semestre deve ser feito aditamento conforme 

créditos matriculados. 

 

Boletos de coparticipação: 

O mês subsequente a assinatura do contrato na Caixa, o aluno inicia o pagamento da parte não financiada diretamente 

para o banco, acrescido de seguro prestamista e outras taxas administrativas do banco. 

 

ERROS DO SISTEMA DO FIES: ABERTURA DE DEMANDAS 

A responsabilidade de acompanhamento da inscrição e abertura de demandas junto ao MEC para eventuais falhas no 



 
sistema é do candidato. Os canais disponíveis são 0800 61 61 61 ou no Fale conosco do FNDE. 

 

 
DECLARAÇÃO E ASSINATURA 

Eu, _____________________________________________ ,portador do CPF _______________________ 

Declaro que li e estou ciente das normas estabelecidas no FIES vigente relativo à 2020.2 e igualmente, que 
devo entregar toda a documentação exigida dentro do prazo estabelecido pelo FIES. 

Declaro ainda, que são verdadeiras todas as informações prestadas por ocasião da presente inscrição para 
o processo seletivo FIES referente ao 2º semestre letivo de 2020 e assumo total responsabilidade pela 
veracidade das informações prestadas, nos termos da Lei nº 7.115 de 29 de agosto de 1983, que dispõe 
sobre a prova documental, bem assim, diante da responsabilização legal prevista no art. 3º da Lei nº 11.096, 
13 de janeiro de 2005, sem prejuízo da sanção penal aplicável ao crime de falsidade ideológica, constante 
no art. 299 do código penal. Sendo assim, concordo que qualquer falsa declaração prestada na ocasião do 
preenchimento do formulário de inscrição e/ou constante dos documentos apresentados implicará na 
reprovação sumária no processo seletivo, e, caso concedido, a perda automática do financiamento, sem 
prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 

Declaro, outrossim, estar ciente de que a entrega do formulário de inscrição impresso, preenchido e assinado, 
juntamente com toda a documentação comprobatória para a análise, não garante a automática concessão 
do financiamento para o segundo semestre letivo de 2020 ou para semestres futuros, tendo em vista que o 
processo ocorre em conformidade com a liberação de vagas pelo MEC. 
 
 
Santa Maria de Jetibá, _______ de ___________ 2020 
 
______________________________________________________________________________________
ASSINATURA DO CONTRATANTE/RESPONSÁVEL FINANCEIRO DO CANDIDATO/ALUNO 
 
 


