Relação de documentos FIES e MATRICULA:
•
•
•

01 Foto 3X4 (Atual)
Original e 2 cópias simples do HISTÓRICO ESCOLAR do Ensino Médio ou de
curso equivalente ou Cópia autenticada em Cartório do Histórico Escolar do
Ensino Médio ou de curso equivalente;
02 cópias simples:
o Certidão de nascimento ou casamento;
o Documento de identidade RG; CPF (Se já constar no RG, não precisa);
o Título de eleitor (Frente e verso);
o Quitação eleitoral (Comprovante de votação);
o Dispensa do serviço militar (Alunos do sexo masculino);
o Comprovante de residência (conta de água, energia elétrica, telefone),
ou contrato de aluguel com prazo vigente devidamente assinado;
o Atestado médico de aptidão física (Para alunos do curso de Ed. Física)
o Ficha de inscrição FIES;
o Comprovante
do
resultado
de
participação
no
Enem
(http://portal.inep.gov.br)

Documentos do aluno e demais (todas) pessoas declaradas do grupo familiar:
•

•

Documentos Pessoais:
o Carteira de identidade (RG);
o Cadastro de Pessoa Física – CPF;
o Certidão de nascimento ou casamento ou declaração de união
estável, com firma reconhecida em cartório;
Documentos de Renda:
o Declaração completa do Imposto de Renda do último exercício;
o Para quem não declara o IRPF, emitir o Nada Consta emitido no site:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/
paginas/index.asp
1 - SE ASSALARIADO
Últimos 03 (três) contracheques. (Novembro, Dezembro e Janeiro)
**Exceto o referente ao 13º salário.
2 - SE AUTÔNOMO OU PROFISSIONAL LIBERAL
Guia do INSS e comprovante de pagamento;
Declaração de autônomo ou profissional liberal informando a
atividade exercida e a renda média mensal dos últimos três meses.
3 - SE DIRETOR DE EMPRESA
Comprovante de Pró-Labore e Contrato Social;
4 - SE APOSENTADO OU PENSIONISTA
Extrato de pagamento de benefício previdenciário, emitido no site da
Previdência Social.

5 – SEM RENDADeclaração datada e assinada informando ausência
de vínculo empregatício e de renda (modelo disponível na Instituição).
Obs.: Outros documentos poderão ser solicitados para comprovar as informações
da inscrição.

