
 

 
 

 
PROCESSO SELETIVO DO FIES – 2° SEMESTRE DE 2021 

 
DATAS EVENTOS 

06/07 A 08/07 

 
Os candidatos com Prorrogação do segundo semestre de 2021, deverão concluir sua 
inscrição no FiesSeleção, no endereço eletrônico http://fiesselecao.mec.gov.br e estará 
condicionada ao atendimento dos demais requisitos, prazos e procedimentos para 
concessão do financiamento. 

 
27/07 a 30/07 

 
Inscrições dos CANDIDATOS interessados em participar do processo seletivo  
Fies referente ao 2° semestre de 2021, em uma única etapa, exclusivamente  
pela internet, por meio do Sistema de Seleção do Fies Seleção, no endereço  
eletrônico  http://fiesselecao.mec.gov.br 

 

 
03/08 

Divulgação do Resultado da pré-seleção na chamada única e a lista de espera; 
 

 
04/08 a 06/08 

 

Os CANDIDATOS pré-selecionados na chamada única do processo seletivo do  
Fies referente ao 2° semestre de 2021 deverão acessar o FiesSeleção, no endereço 
eletrônico http://fiesselecao.mec.gov.br, e complementar sua inscrição para 
contratação do financiamento. 
 
Observação: Os estudantes pré-selecionados na chamada única terão o prazo máximo de 
5(cinco) dias úteis, a contar da divulgação de sua pré seleção no FiesSeleção, para 
comparecer a CPSA para validar suas informações na CPSA da Universidade. 

Entrega da Documentação: Local: Rua Isabel Schimidt, 349, Santo Amaro, de 2ª a 6ª 

feira, das 10h às 20h. 

 

04/08 a 31/08 
 

Pré-seleção dos candidatos participantes da LISTA DE ESPERA; 
 
Os CANDIDATOS pré-selecionados na lista de espera do processo seletivo do FIES 
referente ao 2° semestre de 2021, deverão complementar sua inscrição no 
FiesSeleção no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da divulgação de sua pré-seleção no 
FiesSeleção, no endereço eletrônico http://fiesselecao.mec.gov.br. 
 
Observação:  E de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO participante da lista de 
espera do processo seletivo na modalidade do FIES a observância dos prazos e demais 
procedimentos de pré-seleção. 

 

Julho /2021. 

IMPORTANTE: : A entrega da documentação para análise da CPSA da Unisa deverá ser realizada na 

Central de Relacionamento do Campus II, localizada na  Rua Isabel Schimidt, 349, Santo Amaro, de 2ª 

a 6ª feira, das 10h às 20h,  com 48 horas antes da data de vencimento da validação da inscrição. 
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