CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO 1º SEMESTRE DE
2019
Cronograma FIES/P-FIES
Período de Inscrição FiesSeleção
Divulgação resultado da
pré-seleção

Datas
7 a 14 de fevereiro
25 de fevereiro

Complementação da inscrição dos
selecionados

26 a 07 de março

Pré-seleção dos candidatos da lista
de espera

27 de fevereiro a
10 de abril

O Ministério da Educação publicou, no Diário Oficial de 9
de janeiro de 2019, edital com o cronograma e demais
procedimentos relativos ao processo seletivo do Fundo
de Financiamento Estudantil - Fies e do Programa de
Financiamento Estudantil - P-Fies referente ao primeiro
semestre de 2019.
O edital estabelece regras sobre inscrições, classificação,
divulgação de resultados, entre outros, caso do período
de inscrição dos candidatos no FiesSeleção: 5 de
fevereiro de 2019 até as 23 horas e 59 minutos do dia 12
de fevereiro de 2019, observado o horário oficial de
Brasília-DF.

Após a complementação da inscrição no FiesSeleção, o préselecionado no processo seletivo regular na modalidade do Fies
deverá:
I – Comparecer à CPSA para validar suas informações em até 5
(cinco) dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao
da complementação da sua inscrição na modalidade do Fies; e
II – 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 CPSA terá prazo suplementar de 2 (dois) dias, contados a partir do
dia imediatamente subsequente ao final do prazo, para validar as
informações da inscrição do candidato e emitir o Documento de
Regularidade de Inscrição (DRI).

Quem pode se inscrever no FIES:
Para se inscrever no FIES, o estudante deve ter realizado as
provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em edições
a partir de 2010:
-ter obtido média mínima de 450 pontos, e não ter zerado a
redação.
-ter concluído o ensino médio, não podendo ter terminado
alguma outra faculdade.
As inscrições para o Fies 2019 serão realizadas via internet,
através do site:
http://fiesselecao.mec.gov.br/
No acesso, será necessário ter em mãos o número do CPF
(Cadastro de Pessoa Física).

