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PROCESSO SELETIVO FIES 2022/1 

 

As inscrições dos candidatos interessados em participar do Processo Seletivo do FIES, referente ao primeiro 

semestre de 2022, serão efetuadas em uma única etapa, exclusivamente pela internet, por meio endereço 

eletrônico Novo FIES (portalfies.mec.gov.br) 
 

Conforme Edital nº 4, de 18 de  janeiro de 2022, o processo seletivo do FIES referente ao primeiro 

semestre de 2022 será constituído de duas chamadas sucessivas: 

Inscrições 

 

 De 08 a 11 de março de 2022 observando o horário de Brasília. 

Resultados 

 

 15 de março de 2022. 

 

 Na modalidade fies, os candidatos pré-selecionados na chamada única, d e ve rã o  complementar 

a  inscrição no período de 16 a 18 de março de 2022; 

 

 Ao ser selecionado pelo MEC/FNDE para o FIES, o estudante deve comparece à Instituição de 

Ensino Superior (IES) para realizar entrevista e entregar a documentação que comprova as 

informações por ele prestadas no FIES Seleção em até 05 (cinco) dias úteis junto a Comissão 

Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA. Em 2022/1, a documentação exigida 

poderá ser entregue por meio digital, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da 

complementação da inscrição no Fies. Após aprovação, a documentação deverá ser apresentada 

presencialmente. Na ocasião, o candidato receberá o Documento de Regularidade de Inscrição – 

DRI, emitido pela IES no site do MEC. Em posse dos documentos pertinentes, o estudante 

comparece à Agência CAIXA para realizar a contratação do Novo FIES; 

 

 Conforme publicação da Portaria 230, de 22 de abril de 2021, fica dispensada a apresentação da 

DRI ao Agente Financeiro, valendo-se o mesmo das informações e dados disponíveis nos sistemas 

eletrônicos para processos de conferência e integridade necessários. 

 

Período para seleção da Lista de Espera 

 

 16 de março até as 23 horas e 59 minutos do dia 28 de abril de 2022, observado o horário  oficial de 

Brasília –DF. 

 

Período para complementação da inscrição da Lista de Espera 

 

 03 (três) dias úteis, contados do dia subsequente ao da pré-seleção; é de exlusiva responsabilidade 

do candidato participante de lista de espera do Processo Seletivo na modalidade FIES a observância 

dos prazos e demais procedimentos em caso de pré-seleção. 

http://portalfies.mec.gov.br/

