FIES – INSCRIÇÃO
• Tutorial para envio de documentação

Envio de documentação
• Neste manual, o candidato irá obter as informações necessárias para
o acesso à plataforma de envio de documentação do FIES. O seu login
e senha serão encaminhados por e-mail na data da publicação do
resultado, tanto dos classificados na chamada única quanto da lista de
espera. Portanto, acompanhe seu e-mail.
• Em caso de dúvidas sobre o envio da documentação estaremos
disponíveis pelo e-mail fies@pucpr.br

Acessando a plataforma
q Ao receber o link da inscrição juntamente com seu login e senha, o candidato classificado e que já concluiu a inscrição no
sistema do FIES, deverá acessar o web candidato para preenchimento das informações e anexo dos documentos
necessários para análise do financiamento.
Acessar web candidato

De acordo com o câmpus de sua classificação e modalidade de curso (presencial e online) selecione o link para acesso à
plataforma.
q Cursos Presenciais Curitiba
q Cursos Presenciais Toledo
q Cursos Presenciais Maringá
q Cursos Presenciais Londrina

Acessando a plataforma
q Digite o login e a senha encaminhados via e-mail e clique em acessar:

Informando dados do candidato
q A tela inicial apresenta a orientação quanto aos procedimentos para a realização do processo de inscrição, leia
atentamente as informações.
q Nessa tela o candidato deverá clicar em

que indica inscrição não finalizada:

Informando dados do candidato
q Seu nome e CPF serão preenchidos automaticamente
Nesta etapa deverão ser anexados:
q A ficha de inscrição com prazo de validade vigente
q O formulário de seguro prestamista assinado
OBS: Para dúvidas relacionadas ao seguro prestamista acesse:
https://www.caixaseguradora.com.br/Paginas/segurofies.aspx ou
https://wwws.alfaseguradora.com.br/Portal/Vida/AlfaPrestamistaFies

Informando dados do candidato
Os campos em que consta (*) são obrigatórios. Dessa forma, o sistema só permitirá passar para a próxima etapa
após preencher as informações e anexar os documentos solicitados.

OBS: O CPF, RG e histórico escolar do ensino médio, deverão ser anexados em duas etapas: frente e verso

Informando dados do candidato
q Nesta etapa o candidato deverá preencher as informações atuais quanto ao seu endereço residencial, anexando o
comprovante atualizado com o nome legível, de um dos membros do grupo familiar, e com data de no máximo 3 meses.

Informando dados do candidato
q No Campo aberto, é possível registrar observações consideradas relevantes a respeito do grupo familiar, bem como
anexar documentações complementares, se for o caso. Por exemplo, a ausência de membros do grupo familiar que
necessite ser justificada para o entendimento do grupo na análise social.

Informando dados do candidato
q Nesta etapa deverão ser conferidos os dados preenchidos para a confirmação do cadastro.
q Caso seja necessário realizar alterações, clique em voltar, e após as correções clique em confirmar inscrição.
q Após a confirmação do cadastro, o sistema não permitirá reabrir a inscrição para alteração dos dados.

Informando dados do grupo familiar
q Após a confirmação do cadastro, clique no ícone:

Inscrição finalizada com sucesso. Dessa forma, a primeira etapa da

sua inscrição foi concluída.
q Na próxima etapa será necessário informar as informações referentes ao seu grupo familiar, as informações de renda e
anexar os documentos comprobatórios.

Renda do candidato
q Para realizar o cadastro de renda do candidato, clicar na

em seguida no:

Renda do candidato
q Abrirá uma nova tela em que o candidato deverá selecionar o tipo de atividade remunerada que possui
q Caso o candidato seja menor de idade e não possua rendimentos, deverá selecionar a opção “Menor”
q No caso em que nunca trabalhou, deverá selecionar a opção “Nunca trabalhou”
q No caso de estar desempregado, deverá selecionar “Desempregado”

Renda do candidato
q Após selecionar a atividade remunerada, selecione a comprovação quanto ao recebimento da renda.
Exemplo: Contracheque sem rendimentos variáveis

q

De acordo com o tipo da renda, serão apresentados os campos para declaração dos valores:

q

Se possuir mais de uma atividade remuneradas deverá clicar no + e incluir a renda:

Renda do candidato
q Anexe os documentos solicitados e clique em enviar arquivo, depois, em avançar, neste momento os documentos
anexados ficam com status de concluídos

q Caso não seja possível consolidar
todos os comprovantes de
rendimentos em um único arquivo
é possível inserir mais
comprovantes

Informando dados do grupo familiar
q Após o registro de renda do candidato, o sistema voltará para a tela de cadastro de renda, onde possibilitará inserir a
renda do grupo familiar, clicando em: + Novo Agregado:

Informando dados do grupo familiar
q Preencha as informações solicitadas do membro do grupo familiar e, ao finalizar, clique em avançar.

q Caso o membro do grupo familiar seja menor de idade e não possua CPF selecione a opção “Não possui CPF, para
continuidade.
Selecionar tipo de grau de parentesco;

Informando dados do grupo familiar
q Preencher as informações do membro do grupo familiar e, ao finalizar, clicar em avançar.

q Preencher os dados de endereço do membro do grupo familiar.

Renda Grupo Familiar
Selecionar a atividade remunerada (preenchimento obrigatório para os membros maiores de 18 anos);

Telefone de contato também é um item obrigatório:

Renda Grupo Familiar
q Anexe os documentos comprovando os dados e rendimentos declarados do membro do grupo familiar.
q Anexe os documentos e clique em Enviar Arquivo e Avançar
q Para incluir mais integrantes do grupo familiar basta clicar em + Novo Agregado, quantas vezes forem necessárias e
repetir as etapas anteriores para comprovação dos dados do novo membro do grupo.

Aceite do Termo Condicional
Nessa tela o candidato deverá ler e aceitar os termos de análise e entrega de documentos.

q Após o Aceite do Termo Condicional, a inscrição estará concluída e os documentos seguirão para a análise.
q Em caso de necessidade de envio de documentação complementar, a mesma será solicitada via e-mail (informado em seu
cadastro de inscrição), portanto fique atento.
q O candidato também poderá acompanhar a aprovação dos documentos em anexo através da página do web candidato.

Acompanhando a Análise
q O candidato poderá acompanhar o status do recebimento do documento, acessando a web candidato, na tela de renda,
clicando na

onde poderá visualizar se o documento foi aprovado ou recusado.

q Quando o símbolo de verificação estiver verde significa que o documento está “OK”, a verificação em cinza significa que
o documento está em análise.
q Caso o documento seja rejeitado, será enviado um e-mail com o motivo da rejeição e a orientação para que seja
reenviado o documento correto, neste momento, o campo para anexar o documento será novamente habilitado.

Acompanhando a Análise o os Resultados
q A análise de documentos ainda não é o parecer final quanto a aprovação ou reprovação do processo, trata-se apenas da
confirmação de que todos os documentos para análise foram devidamente anexados na plataforma.
q Após a análise documental, o resultado quanto a aprovação do financiamento será informado via e-mail.
q Em caso de aprovação do Financiamento o candidato receberá todas as informações para o agendamento para a
retirada do DRI – Documento de Regularização da Inscrição, o qual deverá ser entregue na Caixa Econômica Federal
para efetivação do financiamento.
q IMPORTANTE: Informamos que todas as comunicações e informações serão repassadas pelo e-mail informado na
inscrição do candidato, portanto, favor acompanhar diariamente seu e-mail.
q Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail fies@pucpr.br

BOA SORTE!!
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