
 

SISTEMA FIES 
 

                  
 

 
Acadêmico (a):                                                                                                             

Data de nascimento:                          Naturalidade:                                                   

RG:                                  Órgão emissor:               Data de emissão:                     

CPF:                                   Sexo: M(  )  F (  )     Estado civil:                                  

Curso:                                              Semestre/Turno:                                           

Tipo de Desconto      __________                                                                         

Endereço:                                                                                                           

Bairro:                                             Cidade:                                                        

Estado:                                            Cep:                                                            

Telefones: Residencial (    ) _____- ________  Comercial (    ) _____ - _________ 

Celular (    ) ______- _________E-mail: _________________________________ 

Informações do acadêmico e dos integrantes do Grupo Familiar: 

NOME GRAU DE PARENTESCO RENDA BRUTA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

1- Documentos pessoais do acadêmico (a),cônjuge e grupo familiar: 

(    ) originais e cópias do RG, do CPF;    

(    ) originais e cópias da certidão de nascimento, casamento, divórcio,óbito;  

 

2- Escolaridade do acadêmico (a): 

(   ) original e cópia do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio  

(   ) caso o candidato tenha concluído  em escola particular, na condição de bolsista integral, 

apresentar comprovante emitido pela mesma. 

(   ) original e cópia do boletim individual de resultados do ENEM . 

 

3- Comprovação de informações do acadêmico (a), cônjuge e grupo familiar:  

(   ) original e cópia da declaração de Imposto de Renda (do último ano) de todos os 

integrantes da família que fazem parte do cálculo da renda percapita (indispensável à 

apresentação de todas as folhas). Os integrantes da família que estiverem informados na 

declaração de Imposto de Renda de outro membro familiar como dependentes, estão 

dispensados de tal exigência; 

(   ) originais e cópias dos 3 últimos comprovantes de renda (holerite ou declaração de pró-

labore) de todos os membros que compuseram a renda percapita; 

(    ) se autônomo ou profissional liberal, original e cópia declaração reconhecida em cartório; 

(    ) se aposentado ou pensionista original e cópia dos três últimos comprovantes de 

recebimento ou pensão; se proprietário de empresa, pró-labore e contrato social;  

(    ) originais e cópias do comprovante de residência(conta de água ou luz) no nome do 

acadêmico (a) ou grupo familiar; 

 

ATENÇÃO: Caso os documentos acima arrolados não sejam suficientes para comprovação, a 

comissão de seleção poderá convocar o candidato para entrevista ou solicitar novos 

documentos comprobatórios. 

 

OBSERVAÇÕES: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        

 

 

Conferido: _________________                            Deferido: _________________ 

Data:        ____/ ____/                                        Data:       ____/____/  


