
 
 
 
 
 
 
 

Instruções para Inscrição no Fies – Financiamento Estudantil 
 

 

As inscrições dos CANDIDATOS interessados em participar do processo seletivo do Fundo de 

Financiamento Estudantil – FIES, devem ser efetuadas, exclusivamente pela internet, por meio do 

sistema de seleção do Fies - FiesSeleção, no endereço eletrônico http://fies.mec.gov.br nos prazo 

estabelecidos pelo Ministério da Educação. 

 

O candidato deve efetuar seu cadastro no "Login Único" do Governo Federal e criar uma conta 

GOV.BR, meio de acesso digital do usuário aos serviços públicos digitais, caso seja o seu primeiro 

acesso nessa plataforma de acesso digital, ou inserir o seu número de Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) e Senha, caso já possua uma conta gov.br. 

 

Somente poderá se inscrever nos processos seletivos do Fies o candidato que, cumulativamente, 

atenda as seguintes condições: 

  

 I - tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem a partir da edição de 

2010, ou Exame válido a partir do ano de conclusão do Ensino Médio até o momento 

anterior à abertura das inscrições, assim como não tenha participado no referido Exame 

como "treineiro"; 

 

 II - obtido média aritmética das notas nas cinco provas do Exame Nacional do Ensino Médio 

– Enem - igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos, e nota na prova de 

redação diferente de 0 (zero);  

 

 II - possua renda familiar mensal bruta per capita de até 3 (três) salários mínimos. 

 

 

http://fies.mec.gov.br


 

 

 

A inscrição no processo seletivo do Fies assegura apenas a expectativa de direito à vaga, estando à 

contratação do financiamento estudantil condicionada às regras de classificação, pré-seleção e 

complementação da inscrição nos termos da Portaria MEC nº 209 de 07 de Março de 2018, Editais 

de Abertura das Inscrições, bem como ao cumprimento dos demais normativos vigentes no 

momento da contratação. 

 

É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO observar:  

 

 I - os prazos e procedimentos estabelecidos nos Editais de Abertura das Inscrições para o 

Programa de Financiamento Estudantil, na Portaria MEC nº 209, de 2018, e nos demais 

atos normativos do Fies, assim como suas eventuais alterações, divulgados 

eletronicamente, no endereço http://fies.mec.gov.br, ou pela Central de Atendimento do 

MEC (0800 616161); 

 

 II - os requisitos e os documentos exigidos para a contratação do financiamento, previstos 

no normativo vigente no período da contratação (link documentação necessária). 

 

Os candidatos constantes da lista de espera do Fies deverão acompanhar o resultado de eventual 

pré-seleção por meio do FiesSeleção - http://fies.mec.gov.br -  observados as regras, 

procedimentos e prazos previstos nos Editais de Abertura das Inscrições. 

 

Os CANDIDATOS pré-selecionados deverão acessar o FiesSeleção, no endereço eletrônico 

http://fies.mec.gov.br, e complementar sua inscrição para contratação do financiamento no 

referido sistema. 

 

Após a complementação da inscrição, o CANDIDATO pré-selecionado deverá: 

 

 

 

http://fies.mec.gov.br,
http://fies.mec.gov.br
http://fies.mec.gov.br,


 

 

 

 I - validar suas informações em até 5 (cinco) dias úteis na Comissão Permanente de 

Supervisão e Acompanhamento - CPSA, da Instituição de Ensino, por meio da entrega física 

 ou digital/eletrônica da documentação exigida, contados a partir do dia imediatamente 

subsequente ao da complementação da sua inscrição no Fies; e 

 

 II - validar suas informações em um agente financeiro após a validação da inscrição pela 

CPSA e, uma vez aprovada pelo agente financeiro, formalizar a contratação do 

financiamento juntamente com  a matricula acadêmica na Instituição de Ensino. 

 

Excepcionalmente, nos casos em que a matrícula do CANDIDATO pré-selecionado for incompatível 

com o período letivo da IES, o que pode resultar em sua reprovação por faltas, observados os 

prazos e procedimentos definidos nos Editais da SESu e atendidas as condições de financiamento 

apuradas pela CPSA, deverá ser registrada a referida inscrição no sistema SisFies para sua 

conclusão no semestre ou ano letivo seguinte, considerada a organização dos ciclos acadêmicos 

adotada para o respectivo curso/turno/local de oferta da Instituição de Ensino.  

 

Nos termos da Portaria MEC nº 209, de 2018, e da Portaria MEC nº 38, de 2021, as condições, 

regras e procedimentos de financiamento pelo Fies, para os estudantes pré-selecionados nos 

processos seletivos, serão os vigentes na data de contratação do financiamento, nos termos das 

disposições legais constantes da Lei nº 10.260, de 2001, alterada pela Lei nº 13.530, de 7 de 

dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente CPSA – Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento Fies Unoeste 

 


