Documentação para validação do FIES
Estudante:
 Ficha de inscrição do FIES
 Conclusão do Ensino Médio: Diploma, certificado ou documento equivalente de conclusão do ensino
médio expedido pela instituição de ensino competente.
 Comprovante da proposta do seguro prestamista, preenchida
Estudante e todos do grupo Familiar:
 Carteira de Identidade (RG)
 Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou
 CNH
 Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais
liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por Decreto.
 Identidade Militar expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus membros ou
dependentes.
 Certidão de Casamento ou Homologação de Separação
 Em caso de pais falecidos, apresentar atestado de óbito.
 Comprovante de residência em nome do aluno ou de membro do grupo familiar opções: conta
de telefone (fixo ou móvel), água, energia elétrica, boleto bancário de mensalidade escolar, plano de
saúde ou financiamento habitacional, IPVA, guia ou carnê de IPTU, fatura de cartão de crédito.
Obs: em caso de residir com parentes (primo, avós, tios), cada membro declarado deverá apresentar o
comprovante de residência no nome. Quando se tratar de união estável, apresentar a comprovação.
 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física atual e recibo de entrega ou consulta de
restituição
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
 Carteira de Trabalho (original e cópia) O documento deve estar atualizado com o respectivo valor
da renda e deve ser apresentado independente do vínculo empregatício atual (Páginas: identificação,
último contrato, página seguinte em branco, alterações salariais) ou apresentar declaração informando
a não existência do documento.
 Comprovantes de rendimentos: Para comprovação da renda devem ser apresentados
documentos conforme o tipo de atividade:
Assalariados:
•

Renda fixa – três últimos contracheques de remuneração mensal. Em caso de recebimento de
comissões e/ou horas extras, apresentar comprovação referente aos seis últimos meses.

Atividade rural:
•

Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses e declaração de renda emitida por
Contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade referente aos seis últimos
meses; Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica; Declaração completa do ITR
(Imposto Territorial Rural) referente ao último exercício fiscal (acompanhada do recibo de
entrega); ou

•

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas
jurídicas vinculadas (discriminando a renda obtida); Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica; Declaração completa do ITR (Imposto Territorial Rural) referente ao último
exercício fiscal (acompanhada do recibo de entrega).

Aposentados e pensionistas:
•

Último comprovante de recebimento ou extrato de pagamento atual emitido pela internet no
endereço eletrônico https://meu.inss.gov.br

Autônomos ou profissionais liberais:
•

Declaração de renda dos três últimos meses feita por contador ou técnico contábil inscrito no
CRC; ou

• Extratos bancários dos últimos três meses (discriminando a renda obtida).
Sócios e dirigentes de empresas e microempresas:
•

Três últimos contracheques de remuneração mensal; Contrato Social ou registro de empresa
individual e Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente ao último exercício
fiscal; ou

•

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas
jurídicas vinculadas (discriminando a renda obtida); Contrato Social ou registro de empresa
individual e Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente ao último exercício
fiscal.

Rendimentos de aluguel ou Arrendamento de bens móveis e imóveis:
•

Contrato de locação acompanhado dos últimos três recibos de pagamento do aluguel em
favor do locador com firma reconhecida ou arrendamento devidamente registrado em
cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos; ou

•

Contrato de locação e extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, discriminando
os rendimentos de aluguel e/ou arrendamento.

Outros documentos que a Comissão julgar necessários.

Confira a sua documentação com antecedência. Processo incompleto não será validado.
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