


• As inscrições devem ser realizadas pelos estudantes por meio do endereço eletrônico  
http://fiesselecao.mec.gov.br;

• Período de inscrição : 24 a 28 de julho de 2017 (Etapa única);

• Condições: ter participado do ENEM a partir da edição do ano de 2010, ter obtido 
média igual ou superior a 450 pontos e possuir renda per capita de até 3 salários 
mínimo (R$ 2.811,00).

• Os estudantes pré-selecionados deverão comparecer a FFB (CPSA) em até 10 dias 
contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da conclusão da sua inscrição 
(Portaria Normativa MEC nº 10, Art.3º), apresentando o Comprovante de  Inscrição e 
documentação comprobatória das informações;

• Concluído a entrevista é entregue a Estudante o PROTOCOLO com data para recebi-
mento do DRI - (Documento de Regularidade de Inscrição).

• Os estudantes pré-selecionados e lista de espera deverão concluir sua inscrição no 
endereço eletrônico: http://sisfiesportal.mec.gov.br no prazo de 5 dias úteisa contar 
da divulgação de sua data de pré-seleção no FIESSeleção (Período de 1 de agosto até 
8 de setembro de 2017.)

• Após entrevistas, toso os documentos serão analisados para validação;

• O setor FIES da FFB enviará ao DAN - (Departamento de Alunos Novatos) o DRI 
(Documetno de Regularidade de Inscrição) para cadastro do aluno em nosso sistema;

• O ESTUDANTE deverá comparecer a um agente financeiro do FIES (CEF ou BB) em 
até 20 dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da conclusão da 
sua inscrição e retornar a FFB com contrato de abertura de crédito para realização da 
matrícula (Portaria Normativa MEC nº 10, Art.3º).

• Candidatos pré-selecionados e lista de espera: será divulgado no dia 31 de julho
 de 2017;

• As convocações dos selecionados da lista de espera serão divulgadas desde o dia
 1 de agosto até  o dia 3 de setembro de 2017.
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