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b) instituir, em cada campus ou unidade administrativa, Co-
missão Permanente de Seleção e Acompanhamento - CPSA do FIES,
com atribuições e constituição definidas em regulamentação espe-
cífica do Ministério da Educação - MEC, responsabilizando-se so-
lidariamente por quaisquer atos por esta praticados;

c) permitir a divulgação, inclusive via Internet, dos nomes
dos componentes da CPSA do FIES e do endereço eletrônico da
comissão;

d) efetuar os procedimentos operacionais específicos para a
concessão de financiamento do FIES aos bolsistas parciais do ProUni
e aos bolsistas complementares, vinculados à instituição, que o so-
licitarem;

e) tornar públicos os critérios de classificação e demais con-
dições adotadas para a seleção dos candidatos ao financiamento;

f) avaliar, a cada período letivo, o aproveitamento acadêmico
dos estudantes financiados, tendo em vista o desempenho mínimo
necessário à continuidade do financiamento, conforme estabelecido
em regulamentação específica do MEC;

g) adotar, durante o período de matrícula dos estudantes já
financiados, as providências necessárias ao aditamento, mediante Ter-
mo de Anuência ou Termo de Aditamento, dos respectivos con-
tratos;

h) encaminhar ao(s) agente(s) financeiro(s) do FIES cópia
dos Termos de Anuência em seu poder, na forma determinada pelo
agente operador.

i) permitir e facilitar ao MEC, por intermédio da Secretaria
de Educação Superior - SESu, e aos Órgãos do Sistema Federal de
Controle Interno e Externo, o acompanhamento de todas as atividades
destinadas ao cumprimento dos compromissos assumidos neste Termo
de Adesão;

j) manter arquivada toda a documentação relativa à seleção e
à comprovação das informações prestadas pelos estudantes no de-
correr do processo seletivo, bem como aos financiamentos concedidos
a estudantes matriculados em suas unidades, pelo prazo de cinco
anos, contados da data de encerramento do financiamento;

k) manter o MEC, por intermédio da SESu, informado sobre
quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal de
execução dos compromissos assumidos neste Termo de Adesão;

l) ao final de cada semestre letivo, informar ao agente ope-
rador, na forma por este estabelecida, relatório com a listagem dos
estudantes beneficiados pelo FIES que concluíram o curso, bem como
daqueles com óbice à manutenção do financiamento, conforme dis-
posto em regulamentação específica do MEC, com a respectiva iden-
tificação do motivo;

m) não suspender a matrícula dos estudantes financiados
pelo FIES adimplentes com a parcela dos encargos educacionais por
eles assumidos;

n) não cobrar parcelas de anuidade ou semestralidade com o
valor integral, mesmo como adiantamento, dos estudantes financiados
pelo FIES;

o) considerar, como valores dos encargos educacionais, em
qualquer hipótese, inclusive matrícula e mensalidades, cobrados dos
estudantes financiados pelo FIES, os resultantes de todos os des-
contos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição,
inclusive os concedidos em virtude de pagamento pontual, ficando
vedada a cobrança de qualquer taxa adicional;

p) não substabelecer as obrigações ora assumidas sem anuên-
cia expressa do Ministério da Educação;

q) assumir todos os encargos e obrigações legais decorrentes
da consecução dos compromissos assumidos neste Termo de Adesão,
inclusive responsabilizando-se solidariamente pelos atos praticados
pelas respectivas Comissões Permanentes de Seleção e Acompanha-
mento.

II - O descumprimento das condições essenciais listadas no
inciso I do item 7 deste Termo de Adesão, bem como das demais
normas que regulamentam o FIES, implicará a instauração de pro-
cesso administrativo e a aplicação das penalidades estabelecidas nos
arts. 44 e 45 da Portaria Normativa MEC no- 2, de 31 de março de
2008.

III - Os membros das Comissões Permanentes de Seleção e
Acompanhamento serão responsabilizados administrativa, civil e pe-
nalmente em caso de descumprimento das respectivas atribuições e
responsabilidades, conforme estabelecidas em regulamentação espe-
cífica do MEC, respondendo solidariamente a instituição de ensino e
a respectiva mantenedora, nos termos do disposto no § 5º do art. 49
da Portaria Normativa MEC no- 2, de 31 de março de 2008.

IV - Este Termo de Adesão poderá, mediante assentimento
dos partícipes, ser alterado por Termo Aditivo, ou rescindido, in-
dependentemente do instrumento de sua formalização, por inadim-
plemento de quaisquer das cláusulas ou condições pactuadas, pela
inexatidão das declarações nele constantes ou pela superveniência de
norma legal ou evento que o torne material e formalmente inexe-
qüível, ou ainda, pela denúncia de um dos partícipes, desde que
precedido de avisos, no prazo de 30 (trinta) dias, imputando-se-lhes
as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que
tenham vigido e creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios ad-
quiridos no mesmo período.

VI - Para dirimir questões resultantes da aplicação deste
Instrumento é eleito o foro da Justiça Federal de Brasília - DF.

8. ASSINATURAS
8.1 Local
8.2 Data
8.3 Assinatura do representante legal da IES (com firma

reconhecida)
8.4 Assinatura do representante legal da mantenedora (com

firma reconhecida)

ANEXO II

TERMO DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE
DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO - CPSA

FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO
SUPERIOR - FIES

Termo de Constituição da Comissão Permanente de Seleção
e Acompanhamento - CPSA

Por este instrumento, o(a) senhor(a) [ NOME DO RES-
PONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO ], representante legal do(a)
[ NOME DA INSTITUIÇÃO ], constitui, nos termos do art. 49, caput
e § 4º, da Portaria Normativa MEC no- 2, de 31 de março de 2008, no
campus [ NOME DO CAMPUS ], a Comissão Permanente de Se-
leção e Acompanhamento integrada pelos seguintes membros:

[ NOME DO MEMBRO ] [ CPF DO MEMBRO ] [ REPRESEN-
TATIVIDADE DO MEMBRO ]
[ NOME DO MEMBRO ] [ CPF DO MEMBRO ] [ REPRESEN-
TATIVIDADE DO MEMBRO ]
[ NOME DO MEMBRO ] [ CPF DO MEMBRO ] [ REPRESEN-
TATIVIDADE DO MEMBRO ]
[ NOME DO MEMBRO ] [ CPF DO MEMBRO ] [ REPRESEN-
TATIVIDADE DO MEMBRO ]
[ NOME DO MEMBRO ] [ CPF DO MEMBRO ] [ REPRESEN-
TATIVIDADE DO MEMBRO ]

A CPSA ora constituída assume todas as responsabilidades
pelo regular cumprimento das normas que regulamentam o Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, em especial
aquelas especificadas no art. 49 da Portaria MEC no- 2, de 2008,
respondendo administrativa, civil e penalmente pelas irregularidades
eventualmente cometidas, sem prejuízo da responsabilidade solidária
da instituição de ensino superior, e respectiva mantenedora, nos ter-
mos do disposto § 5º do art. 49 da Portaria Normativa MEC no- 2, de
2008, bem como de Termo de Adesão firmado a cada processo
seletivo do FIES.

E, em cumprimento às normas do FIES, estando todos de
perfeito acordo com o presente Termo de Constituição da Comissão
Permanente de Seleção e Acompanhamento - CPSA, aceitam e as-
sinam este instrumento, ficando cada parte com uma via assinada de
igual teor e forma.

[ MUNICÍPIO DO IES ], [ UF DA INSTITUIÇÃO ], [ DIA ] de [
MÊS ] de [ ANO ].
________________________________________________
[NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO ]
[ CPF DO RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO ]
_______________________ ____________________
[NOME DO MEMBRO DA CPSA] [ NOME DO MEMBRO DA
CPSA ]
[CPF DO MEMBRO DA CPSA] [CPF DO MEMBRO DA CPSA ]
_______________________ ____________________
[NOME DO MEMBRO DA CPSA] [ NOME DO MEMBRO DA
CPSA ]
[CPF DO MEMBRO DA CPSA] [CPF DO MEMBRO DA CPSA ]
_____________________________
[ NOME DO MEMBRO DA CPSA ]
[ CPF DO DO MEMBRO DA CPSA ]

ANEXO III

ENDEREÇOS DAS GERÊNCIAS DE FILIAIS DE FUNDOS E
SEGUROS SOCIAIS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIFUS

GERÊNCIA DE FILIAL ESTADOS ATENDI-
DOS

ENDEREÇO

BELÉM/PA (GIFUS/BE) Acre, Amapá, Amazo-
nas, Pará, Rondônia,

Roraima

Travessa Nove de Janeiro, 1686
3º andar - São Braz - Belém/PA

CEP 66.040-000

FORTALEZA/CE (GI-
FUS/FO)

Ceará, Maranhão, Piauí Rua Sena Madureira, 800, 16º an-
dar, Ed. Sede Caixa - Centro

Fortaleza/CE

CEP: 60.055-080

RECIFE/PE(GIFUS/RE) Alagoas, Paraíba, Per-
nambuco, Rio Grande

do Norte

Praça Miguel de Cervantes, no- 30
- 8º andar - Ilha do Leite - Re-

cife/PE CEP 50070-520

S A LVA D O R / B A ( G I -
FUS/SA)

Bahia, Sergipe Rua. Boulevard Financeiro, 190,
Ed. Boulevard Financeiro, Meza-

nino - Caminho das Árvores

Salvador/BA

CEP 41.820-020

BRASÍLIA/DF(GIFUS/BR) Distrito Federal SBS- Quadra 01 Bloco "L"

17º andar

Brasília/DFCEP 70.070-100

GOIÂNIA/GO(GIFUS/GO) Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul,

To c a n t i n s

Rua 11, no- 250, 9º andar - Centro

Goiânia/GOCEP: 74.015-170

BELO HORIZON-
TE/MG(GIFUS/BH)

Minas Gerais Rua Tupinambás, 486, 3º andar -
sala 302 - Centro

Belo Horizonte/MGCEP 30.120-
070

RIO DE JANEIRO/RJ(GI-
FUS/RJ)

Espírito Santo, Rio de
Janeiro

Av. Rio Branco, 174, 14º andar -
Centro

Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.040-
003

SÃO PAULO/SP(GI-
FUS/SP)

São Paulo Av Paulista, 1912 8º andar, sala
81 - Bela Vista - São Paulo/SP-

CEP: 01310-200

CURITIBA/PR(GIFUS/CT) Paraná Rua Conselheiro Laurindo, no-

280, 12º andar - Centro

Curitiba/PR CEP 80.060-100

FLORIANÓPOLIS/SC (GI-
FUS/FL)

Santa Catarina Rua Almirante Lamego, 1389, 9º
andar - Centro

Floranópolis/SC CEP: 88.015-601

PORTO ALEGRE/RS(GI-
FUS/PO)

Rio Grande do Sul Rua dos Andradas, no- 1000, 3º
andar - Centro

Porto Alegre/RSCEP 90.020-900

ANEXO IV

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO

1. Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança
pública das Unidades da Federação;

2. Carteira Nacional de Habilitação, com foto, e dentro do
prazo de validade;

3. Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por
órgãos de classe dos profissionais liberais, desde que tenha fé pública
reconhecida por Decreto;

4. Identidade Militar, expedida pelas Forças Armadas ou
forças auxiliares p/seus membros ou dependentes;

5. Carteira de Identidade de Estrangeiro, emitida pelo Ser-
viço de Registro de Estrangeiros da Polícia Federal, somente para o
fiador português que comprovadamente possua a concessão dos be-
nefícios do Estatuto da Igualdade conforme Decreto nº. 3.927/2001,
emitida pelo Ministério da Justiça nos termos do inciso III do §4º do
art. 18;

6. Passaporte emitido no Brasil;
7. CTPS - Carteira do Trabalho e Previdência Social;

ANEXO V

COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA

1. Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou
móvel);

2. Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário
do imóvel reconhecida em cartório, acompanhado de um dos com-
provantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome
do proprietário do imóvel;

3. Declaração do proprietário do imóvel confirmando a re-
sidência, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de um
dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone
em nome do proprietário do imóvel;

4. Declaração anual do IRPF;
5. Demonstrativo/comunicado do INSS ou da SRF;
6. Contracheque emitido por órgão público;
7. TRCT - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho;
8. Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade

de plano de saúde, de condomínio ou de financiamento habitacio-
nal;

9. Fatura de cartão de crédito;
10. Extrato/demonstrativo bancário de outras contas, corrente

ou poupança;
11. Extrato/demonstrativo bancário de empréstimo ou apli-

cação financeira;
12. Extrato do FGTS;
13. Guia/carnê do IPTU ou IPVA;
14. CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de

Ve í c u l o s ;
15. Infração de trânsito;
16. Laudo de avaliação de imóvel pela CAIXA;
17. Escritura ou Certidão de Ônus do imóvel.

ANEXO VI

COMPROVANTES DE RENDIMENTOS

I - Para comprovação da renda devem ser apresentados do-
cumentos conforme o tipo de atividade.

II - Para cada atividade existe uma ou mais possibilidades de
comprovação de renda.

III - Deve-se utilizar pelo menos um dos comprovantes re-
lacionados

1. ASSALARIADOS
Último contracheque de remuneração mensal, no caso de

renda fixa;
Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de

comissão;
Seis últimos contracheques, no caso de pagamento de hora

extra;
Declaração de Imposto de Renda com o respectivo recibo de

entrega à Receita Federal;
CTPS registrada e atualizada;
CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com re-

colhimento em dia, no caso de empregada doméstica;
Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente

aos seis últimos meses;




