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INSCRIÇÃO PARA FIES PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 

A FAHESA/ITPAC PALMAS comunica que as inscrições dos candidatos interessados em 

participar do Processo Seletivo do Financiamento Estudantil – FIES referente ao primeiro semestre 

de 2020, serão efetuadas em uma única etapa, exclusivamente pela internet, por meio endereço 

eletrônico fies.mec.gov.br. 

O processo seletivo do FIES referente ao primeiro semestre de 2020 será constituído de 

duas chamadas sucessivas:   

• Inscrições   

05 de fevereiro à 12 de fevereiro de 2020 observando o horário de Brasília: Período de 

inscrições nas modalidades Fies e P-Fies. A FAHESA/ITPAC PALAMS aderiu somente a 

modalidade FIES. 

• Resultados  

26 de fevereiro de 2020  

Na modalidade Fies, para candidatos pré-selecionados na chamada única, complemente a 

inscrição no período de 27 a 02 de março de 2020. 

• Complementação da Inscrição na IES:  

Até 5 (cinco) dias úteis, contados do dia subsequente ao da complementação da inscrição. 

As vagas não ocupadas serão disponibilizadas aos estudantes participantes na Lista de 

Espera do FIES no endereço eletrônico acima 

• Período para seleção da Lista de Espera   

28 de março de 2020 até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de março de 2020, observado 

o horário oficial de Brasília –DF; 

•   Período para complementação da inscrição da Lista de Espera  

3 (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. 
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ATENÇÃO: A entrega dos documentos será feita no protocolo da instituição das 8:00 às 
11:00 e das 14:00 às 17:00, somente nas datas acima especificadas, com as documentações 
solicitadas no anexo 1.  
   

  
  

QUANTIDADE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS   
   
  
  

CURSOS   VAGAS   

MEDICINA  22 

ODONTOLOGIA  48 
  
  
  


