
 

                                           SISFIES – 1º/2020                  
EXCLUSIVO PARA CURSOS PRESENCIAIS 

 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: As inscrições dos estudantes interessados em participar do 
processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil – Fies e P-Fies serão efetuadas em uma 
única etapa, no site (http://fies.mec.gov.br), por meio do Sistema FiesSeleção no período do dia 
05  a 12 de fevereiro  de 2020 às 23h59 , horário de Brasília e deverá informar: 

 número do CPF; 

  data de nascimento; 

 e-mail pessoal válido; 

 ano de conclusão do Ensino Médio; 

 os nomes, número do CPF, data de nascimento e renda bruta mensal dos membros do seu 
grupo familiar com idade igual ou superior a 14 anos; 

  opção de vaga , curso/turno/local de oferta ( o estudante poderá se inscrever em 3 
opções, por ordem de prioridade) demais exigências solicitadas no âmbito do FiesSeleção. 

 
PRÉ-REQUISITOS: Somente poderão se inscrever no processo seletivo do FIES e P-FIES, os 
estudantes que: 

 tenham participado do ENEM a partir da edição de 2010 e obtido média igual ou superior a 
450 pontos e não ter zerado na redação; 

 possuam renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos para inscrições no 
Fies; 

 possuam  renda familiar mensal bruta per capita de 3 a 5 salários mínimos para inscrições no  
P-Fies; 

Lembrando que compete, exclusivamente, ao candidato certificar–se de que cumpre os requisitos 
estabelecidos para concorrer ao referido processo seletivo, observadas as vedações previstas 
nas normas que regulamentam o Fies e P-Fies  os regulamentos definidos pelo CG-Fies, e as 
demais exigências previstas na Portaria Mec nº 2.016, de 2019,  na Portaria Mec nº 209, de 07 
março de 2018, e nos demais normativos vigentes que disciplinem o Fies e o P-Fies na data de 
assinatura do contrato de financiamento estudantil. 
 
DOS CURSOS/PERÍODO E NÚMEROS DE VAGAS: 
   FIES + P-FIES 
 06 + 100 vagas para o Curso de Administração matutino; 
 06 + 100 vagas para o Curso de Administração noturno; 
 24 + 21 vagas para o Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas noturno; 
 19 + 00 vagas para o Curso de Ciências Contábeis matutino; 
 19 + 00 vagas para o Curso de Ciências Contábeis noturno; 
 19 + 00 vagas para o Curso de Ciências Econômicas noturno; 
 03 + 00 vagas para o Curso de Design Gráfico noturno; 
 07 + 00 vagas para o Curso de Direito matutino; 
 07 + 00 vagas para o Curso de Direito noturno; 
 07 + 00 vagas para o Curso de Gestão Comercial noturno; 
 10 + 00 vagas para o Curso de Gestão da Produção Industrial noturno; 
 07 + 00 vagas para o Curso de Gestão de Recursos Humanos noturno; 
 02 + 00 vagas para o Curso de Logística noturno; 
 03 + 00 vagas para o Curso de Tecnologia em Marketing noturno; 
 01 + 00 vaga para o Curso de Pedagogia noturno; 
 02 + 00 vagas para o Curso de Processos Gerenciais noturno; 
 19 + 00 vagas para o Curso de Psicologia matutino; 
 19 + 00 vagas para o Curso de Psicologia noturno; 
 

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


 

DA CLASSIFICAÇÃO E PRÉ-SELEÇÃO:  
Fies - Os candidatos serão classificados no grupo de preferência para o qual se inscreveram, 
atendida a prioridade indicada dentre as 3 (três) opções de curso/turno/local de oferta/IES 
escolhidas, em ordem decrescente e de acordo com as notas obtidas no Enem, observada a 
seguinte sequência:  

 I – Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo 
financiamento estudantil; 
II – Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já tenham sido beneficiados 
pelo financiamento estudantil e o tenham quitado; 
III – Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo 
financiamento estudantil; e 
IV – Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e tenham sido beneficiados pelo 
financiamento estudantil e o tenham quitado. 
 Serão pré–selecionados na chamada única, os candidatos classificados com base no número de 
vagas disponíveis no grupo de preferência. 
 P-Fies   A pré–aprovação do financiamento na modalidade do P–Fies é de responsabilidade 
exclusiva dos AFOCS - agentes financeiros  operadores de crédito que tenham relação jurídica 
estabelecida com as mantenedoras de IES participantes, não existindo competência e atuação do 
MEC nesse procedimento, em razão do disposto no art. 15-G da Lei nº 10.260, de 2001. 
 A classificação dos candidatos na modalidade P-Fies será de acordo com a nota do Enem no 
grupo de interesse escolhido, dentre as opções de curso/turno/local de oferta  e somente se 
concretizará em classificação de pré-seleção caso haja pré-aprovação do P-Fies por pelo menos 
um agente financeiro operador de crédito que tenha relação jurídica com a UNIFCV, são eles: 
455- BV FINANCEIRA (Pravaler); 341- ITAÚ UNIBANCO (Pravaler); 065- BANCO ANDBANK 
(Pravaler); 004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 
 
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: O resultado da pré-seleção referente ao processo 
seletivo do primeiro semestre de 2020 para modalidade do Fies e do P-Fies será divulgado no dia 
26 de fevereiro de 2020. 
* Modalidade Fies será constituído de chamada única e lista de espera; 
*Modalidade P-Fies será constituído apenas de chamada única; 

 
CONTRATAÇÃO DOS ESTUDANTES PRÉ-SELECIONADOS:  
*os estudantes pré-selecionados na modalidade Fies na chamada única deverão acessar o 
FiesSeleção pelo site  http://fies.mec.gov.br, entre os dias 27 de fevereiro a 02 de março, 
para concluir sua inscrição 
*os estudantes pré-selecionados na modalidade P-Fies na única chamada não possui a 
opção para concluir a inscrição. 

  *os estudantes pré-selecionados nas modalidades Fies após concluir as suas inscrições e os pré 
selecionados no P-Fies após a divulgação do resultado deverão: 

- Comparecer à UNIFCV (Setor Comercial das 8:00 às 21:00 de segunda a sexta e sábado das 
8:00 às 12:00), portando  os seguintes documentos originais e cópias do  aluno e grupo familiar 
para validar suas informações em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia 
imediatamente subsequente ao da complementação da sua inscrição na modalidade do 
Fies e os candidatos do P-Fies imediatamente após a divulgação da sua pré seleção. 
-Comparecer a um agente financeiro em até 10 (dez) dias, contados a partir do terceiro dia útil  
imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA, com a documentação 
exigida e especificada nos normativos vigentes para fins de contratação e, uma vez aprovada 
pelo agente financeiro, formalizar a contratação do financiamento. 
A UNIFCV terá o prazo suplementar de 2 (dois) dias contados a partir do vencimento do prazo 
de documentação, para validar as informações da inscrição do estudante e emitir a DRI – 
Documento de Regularidade de Inscrição. 
 
 

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


 

Lista de documentos dos alunos e grupo familiar (originais e cópias): 
* Inscrição do Fies e P-Fies; 
* RG,CPF; 
* Nascimento/casamento/divórcio/óbito; 
* Carteira de trabalho (pág. com foto, pág. com os dados, pág. do último carimbo do trabalho e a 
pág. seguinte 
* 3 últimos holerites para renda fixa/6 últimos holerites para renda com comissões ou horas 
extras/pensões/aposentadoria extrato dos 3 último meses; 
* Declaração do último imposto de renda IRPF/CNPJ, 3 últimos meses de extrato bancário; 
* Se autônomo declaração reconhecida em cartório/se empresário contrato social, declaração 
assinada pelo contador e balanço patrimonial; 
* Comprovante de residência (água, luz ou telefone) no nome do aluno ou grupo familiar; 
* Histórico do ensino médio e Histórico do Enem; 

  * Caso possua bens (carro/moto/casa/apartamento trazer documentações que comprove); 

  * Declaração de grupo familiar ou que mora sozinho justificar;  

* Seguro prestamista preenchido e assinado; 
* Caso não possua algum documento acima, terá que fazer declaração reconhecida em cartório. 
 
Os estudantes inscritos na modalidade Fies não pré-selecionados na única chamada de 2020/1, 
constarão na lista de espera a ser utilizada para fins de preenchimento das vagas 
eventualmente não ocupadas e devem acompanhar sua eventual pré–seleção do dia 28 de 
fevereiro a 31 de março de 2020, na página do FiesSeleção, disponível no endereço eletrônico 
http://fies.mec.gov.br e complementar sua inscrição para contratação do financiamento no prazo 
de 03 (três) dias úteis contados do dia subsequente ao da pré-seleção. 
É de inteira responsabilidade dos candidatos a consulta aos resultados e o cumprimento dos 
prazos estabelecidos, bem como o acompanhamento de eventuais alterações.  
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: os financiamentos decorrentes das vagas ofertadas neste 
processo seletivo, deverão ser contratados somente no primeiro semestre de 2020. 
Excepcionalmente e exclusivamente na modalidade do Fies em que a matrícula do estudante for 
incompatível com o período letivo da UNIFCV, resultando em reprovação por faltas, a Comissão 
deverá registrar a inscrição no 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/IES. É de exclusiva responsabilidade do estudante a observância dos prazos 
estabelecidos no presente informativo, na Portaria Normativa MEC nº209, de 2018, na Portaria 
MEC nº 2.016, de 2019 e nos demais atos normativos do Fies e P-Fies, divulgados no endereço 
http://fies.mec.gov.br ou pela Central de Atendimento do Mec (0800-616161). 
A apresentação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo 
estudante, apurada posteriormente à formalização do contrato de financiamento, em 
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o seu encerramento, 
sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 

   Dúvidas entrar em contato com o Setor Comercial no telefone/email (44) 3028-4416 ramal 4204 
– Luzia (comercial1@unifcv.edu.br) e ramal 4205 – Tatiane (comercial4@unifcv.edu.br).  

 

 
                                                               Maringá, 19 de fevereiro de 2020. 

                                        

Silvia Akemi Kono Mazzaro 
Encarregada de Programas Sociais 

 Reitor José Carlos Barbieri                                                               
Presidente da CPSA 
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