MEC - CRONOGRAMA FIES - 2021.1
PERÍODO

ETAPA

ETAPA PROCEDIMENTOS

Inscrição postergada de 2º/2020 para o
1º/2021 - conclusão da inscrição no FiesSeleção

11/01/2021

13/01/2021

Inscrição (MEC)

26/01/2021

29/01/2021

CANDIDATO
x
MEC
CANDIDATO

CHAMADA ÚNICA
03/02/2021

Resultado dos candidatos pré-selecionados

Comprovação das informações
(Documentação candidato e grupo familiar),
junto a CPSA do campus de inscrição.

Candidato valida as informações junto a CPSA através do protocolo em
até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia imediatamente
subsequente ao da complementação da inscrição do candidato.

Validação junto ao Agente Financeiro
(Banco)

Candidato valida suas informações em um agente financeiro em até 10
(dez) dias, contados a partir do 3º (terceiro) dia útil imediatamente
subsequente a data da

MEC
CANDIDATO
X
MEC
CANDIDATO
X
MEC
X
IES
CANDIDATO
X
BANCO

O estudante deve entregar cópia de todas as páginas do contrato do
financiamento através do Ulife pelo protocolo FIES - Entrega da cópia do
contrato.

CANDIDATO
x
IES

Complementação de inscrição no SisFIES pelos
estudantes pré–selecionados na chamada única

Conclusão do processo seletivo - Contratação
do Financiamento

04/02/2021

08/02/2021

LISTA DE ESPERA
03/02/2020

Resultado dos candidatos pré-selecionados
Candidatos não pré-selecionados na chamada única constarão
automaticamente de LISTA DE ESPERA a ser utilizada para fins de
preenchimento de vagas eventualmente não ocupadas. DEVEM
seguir os prazos e
procedimentos previstos no edital.
Candidatos pré-selecinados na Lista de Espera, nos termos 5.1 e
5.2 do edital, deverão acessar o FiesSeleção
(http://fies.mec.gov.br) e complementar sua inscrição.
Registro pela CPSA para conclusão de
inscrição para 2021.1

Comprovação das informações
(Documentação candidato e grupo familiar),
junto a CPSA do campus de inscrição.
Validação junto ao Agente Financeiro
(Banco)

Conclusão do processo seletivo

04/02/2021

MEC

18/03/2021

MEC

Candidato valida suas informações em um agente financeiro em até 10
(dez) dias, contados a partir do 3º (terceiro) dia útil imediatamente
subsequente a data da validação da inscrição pela CPSA.

CANDIDATO
x
MEC
CANDIDATO
X
IES
X
MEC
CANDIDATO
X
MEC
X
IES
CANDIDATO
X
BANCO

O estudante deve entregar cópia de todas as páginas do contrato do
financiamento através do Ulife pelo protocolo FIES - Entrega da cópia do
contrato.

CANDIDATO
X
IES

3 (três) dias úteis contados do dia subsequente ao da préseleção.
Excepcionalmente nos casos em que a matrícula do CANDIDATO préselecionado for incompatível com o período letivo da IES, o que pode
resultar em sua
reprovação por faltas, o estudante pré-selecionado poderá realizar a
conclusão da sua inscrição para o próximo
Candidato valida as informações junto a CPSA em até 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da
complementação da inscrição do candidato.

