FIES – UniFOA
PASSO A PASSO
1. O estudante pré-selecionado deverá acessar o site do Novo FIES, através do endereço
eletrônico http://fies.mec.gov.br e concluir sua inscrição, informando os dados de
financiamento a ser contratado.
2. Após a conclusão da inscrição no Novo FIES, o estudante deverá aguardar contato por email da CPSA(Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) do UniFOA
https://www.unifoa.edu.br verificando as informações para envio de documentos para
validar suas informações em até 5 (cinco) dias, contados a partir do dia imediatamente
subsequente ao da complementação da sua inscrição do FIES.
3. Após a validação das informações pela CPSA, o estudante, e se for o caso, seu(s) fiador(es)
deverá(ão) comparecer a um agente financeiro em até 10 (dez) dias, contados a partir do
terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA,
com a documentação exigida e especificada nos normativos vigentes para fins de
contratação e, uma vez aprovada pelo agente financeiro, formalizar a contratação do
financiamento.
4. Após assinar o contrato de financiamento junto ao Agente Financeiro (CEF), o estudante
deverá enviar 01 (uma) cópia do mesmo através do e-mail fies.unifoa@foa.org.br ou
entregá-lo na Divisão de Tesouraria da FOA/UniFOA, localizada no Campus Universitário
Olezio Galotti, no bairro Três Poços, para que seja efetuada a conciliação dos valores das
mensalidades. Após isso, o estudante receberá um e-mail com as informações necessárias
sobre os boletos bancários.
Atenção! Os prazos para validação da documentação junto à CPSA e para comparecimento
à instituição bancária começarão a contar a partir da conclusão da inscrição no site do Novo
FIES e da validação da inscrição na CPSA, respectivamente, e não serão interrompidos nos
finais de semana ou feriados.
Para outras informações, favor procurar:
CPSA, localizada no Campus Olezio Galotti, na Av. Dauro Peixoto Aragão, nº 1325, Três Poços,
Volta Redonda-RJ, de segunda à sexta-feira, de 9h às 17hs, ou através dos telefones (24)33408378 e (24) 3340-8446.
Secretaria Geral, localizada no Campus Olezio Galotti, na Av. Dauro Peixoto Aragão, nº 1325,
Três Poços, Volta Redonda-RJ, de segunda à sexta-feira, no horário de 9hs às 18h, ou através
dos telefones (24)3340-8413 e (24) 3340-8414.

