
INFORMAÇÕES 

 

QUEM PODE OBTER O FIES 

 Quem tiver participado de qualquer edição do Enem a partir de 2010 e obtido uma média 

mínima de 450 pontos, sem zerar a prova de redação. 

 A renda per capita não pode ultrapassar três salários mínimos. 

 Inscrever-se no processo seletivo no Sistema de Seleção do Fies. 

 

COMO SE INSCREVER NO FIES 

 Acesse o site fies.mec.gov.br e clique em “Minha Inscrição”; 

 Agora é necessário abrir uma conta gov.br para acessar a área de inscrição; 

 Para validar o seu cadastro clique na opção “Sua Conta” e preencha com seus dados os 

campos solicitados;  

 Escolha como deseja validar o seu cadastro, se por e-mail ou SMS; 

 Se for por e-mail, vá no seu e-mail e através do link de ativação da sua conta crie a sua 

senha; 

 Volte para o site do Fies e clique na opção “Entrar com gov.br informe os dados 

solicitados e será direcionado para o sistema do Fies; 

 Preencha com atenção os Dados Cadastrais e avance para as próximas páginas. Preencha 

o “Questionário” e avance para os dados do “Grupo Familiar, por último avance para 

“Grupo de Preferência” onde será permitido a escolha de até 3 cursos em ordem de 

prioridade. 

 Quem for pré-selecionado precisará acessar o Sistema Fies em até 5 dias após a 

divulgação da lista para confirmar as informações. 

 Após a conclusão dos passos no Sistema Fies, o estudante tem o prazo de 10 dias para 

se apresentar à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento 

(CPSA) para fazer a validação das informações. Cada instituição de ensino superior que 

adere ao Fies tem uma CPSA própria. 

 O último passo da inscrição é a oficialização do financiamento, feita diretamente na 

unidade bancária escolhida, dentro do prazo de 10 dias. 

 

 

 

 

 


