
Documentação para Matrícula 

 
 

Os estudantes deverão enviar através do e-mail fies.unifoa@foa.org.br, em arquivo 
separado dos documentos enviados para análise da inscrição do FIES, todos os 
documentos digitalizados com boa resolução no formato jpg, pdf ou png, devendo 
possuir todas as informações legíveis, sem cortes e rasuras nas imagens. Os 
documentos não deverão ser disponibilizados em “nuvens”. 
 
No e-mail também deverão ser enviadas as seguintes informações: nome completo, 
CPF e telefones de contato. 
 
O estudante receberá um e-mail com informações sobre a matrícula e pagamento do 
valor não financiado pelo FIES, após análise e aprovação da inscrição do FIES pela 
CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento). 
 
IMPORTANTE: Para efetivação da matrícula deverá ser pago ao UniFOA, o valor 
não financiado pelo   FIES, referente a 1ª (primeira) parcela da semestralidade dos 
serviços educacionais, o qual deverá ser efetuado exclusivamente através de PIX ou 
TED. 

 
 
O estudante deverá enviar todos os documentos especificados abaixo, sendo que a 
falta de qualquer documento poderá impedir a realização da matrícula: 

 

• Documento Oficial de Identidade do candidato e fiador/coobrigado; 
 

• CPF do candidato e fiador/coobrigado; 
 

• Comprovante de residência do candidato e fiador/coobrigado; 
 

• Título de Eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou a 
justificativa eleitoral; 

 
• Prova de estar em dia com o Serviço Militar, para aluno do sexo masculino; 

 
• Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 
• Original do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;  

 

• Comprovante de Conclusão do Ensino Médio, ou de cursos equivalentes de 
nível médio que satisfaçam as exigências legais prescritas pelo MEC. 
(Diploma ou Declaração recente, emitida no prazo de até 06 (seis) meses a 
contar da data da assinatura). 

 
 
 

Após a validação por e-mail da matrícula, fica o estudante ciente que 
deverá apresentar na Central de Atendimentos do UniFOA, todos os 
documentos originais acima citados. 


