
Aditamento de Renovação  

 Passo a Passo 

O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento, simplificados e 

não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do FIES 

(SisFIES), mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e 

Acompanhamento (CPSA) e confirmação eletrônica pelo estudante financiado.                                                                                                                                                                                            

Após a solicitação do aditamento pela CPSA, o estudante deverá verificar se as 

informações inseridas no SisFIES estão corretas e: 

                                                                                                                                                                    

I — em caso positivo, confirmar a solicitação de aditamento em até 20 (vinte) dias 

contados a partir da data da conclusão da solicitação e, em seguida, comparecer à CPSA 

para retirar uma via do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM), devidamente 

assinada pelo presidente ou vice—presidente da Comissão;                                                                                              

II — em caso negativo, rejeitar a solicitação de aditamento e entrar em contato com 

CPSA para sanar as incorreções e solicitar o reinicio do processo de aditamento. 

Em se tratando a solicitação de aditamento não simplificado, o estudante, após assinar o 

DRM, deverá dirigir - se ao Agente Financeiro, acompanhado do seu representante legal 

e dos fiadores, quando for o caso, para formalizar o aditamento ao contrato de 

financiamento em até 10 (dez) dias contados a partir do terceiro dia útil imediatamente 

subseqüente à data da confirmação da solicitação de aditamento. 

 

Aditamento FIES - SIMPLIFICADO E NÃO SIMPLIFICADO 

Aditamento simplificado ocorre quando não há alteração de clausulas contratuais do 

financiamento do estudante.  

Já o aditamento não simplificado ocorre quando há alguma alteração das clausulas 

contratuais do financiamento do estudante.  

                                                                                                                                                                                                               

Lembrando que o Agente Operador do FIES poderá incluir e/ou alterar as hipótese de 

aditamentos simplificados e não simplificados.    

 

 

 

 



 

Dilatação de prazo de utilização do financiamento 

A dilatação é o aumento do prazo de utilização do financiamento por até 2 (dois) 

semestres consecutivos, caso o estudante não tenha concluído o curso até o último 

semestre do financiamento.  A solicitação de dilatação do prazo de utilização do 

financiamento será realizada pelo estudante, por meio do Sistema Informatizado do 

FIES (SisFIES), no período compreendido entre o primeiro dia do último mês do 

semestre de encerramento do curso e o último dia do primeiro trimestre do semestre de 

referência da dilatação. 

Após a solicitação no sistema, o pedido precisa ser validado pela Comissão Permanente 

de Supervisão e Avaliação (CPSA) da instituição de ensino superior em até 5 (cinco) 

dias e, em seguida, o estudante deverá efetuar o aditamento de renovação do 

financiamento para o semestre dilatado. 

Suspensão temporária do contrato de financiamento 

estudantil 

É a suspensão temporária da utilização do financiamento mantida a duração regular do 

curso para fins de cálculo do prazo de amortização do financiamento. A suspensão 

temporária da utilização do financiamento deverá ser solicitada pelo estudante, por meio 

do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), até o 15º (décimo quinto) dia dos meses 

de janeiro a maio, para o 1º semestre, e de julho a novembro, para o 2º semestre, e terá 

validade a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da solicitação. 

A suspensão temporária do semestre para o qual o estudante não tenha feito a renovação 

semestral do financiamento poderá ser solicitada em qualquer mês do semestre a ser 

suspenso e terá validade a partir do 1º (primeiro) dia do semestre suspenso. 

 

 

 

 

 

 



Transferência integral de curso 

O estudante poderá transferir de curso uma única vez na mesma instituição de ensino, 

desde que o período transcorrido entre o mês de início da utilização do financiamento e 

o mês de desligamento do estudante do curso de origem não seja superior a 18 (dezoito) 

meses. No caso dos bolsistas parciais do ProUni poderão transferir–se de curso mais de 

uma vez, mesmo após transcorridos os 18 (dezoito) meses. A transferência integral de 

curso poderá ser solicitada pelo estudante a partir do primeiro dia do último mês do 

semestre cursado ou suspenso na instituição de ensino de origem até o último dia do 

primeiro trimestre do semestre de referência da transferência. 

 

Transferência integral de IES 

O estudante poderá transferir de instituição de ensino uma única vez a cada 

semestre, não sendo, neste caso, para fins do FIES, considerado 

transferência de curso. A transferência integral de instituição de ensino 

poderá ser solicitada pelo estudante a partir do primeiro dia do último mês 

do semestre cursado ou suspenso na instituição de ensino de origem até o 

último dia do primeiro trimestre do semestre de referência da transferência. 

Será necessário apresentar os seguintes documentos: 

 DRT- Documento de Regularidade de Transferência; 

 Histórico de Financiamento (Retirado do site do Fies) e em 

caso de aluno sem rendimento acadêmico (Inferior a 75%) 

apresentar declaração da CPSA sobre a quantidade de 

perdão ou continuidade já dada pela IES de origem; 

 DRM (Declaração de Regularidade de Matrícula) de todos 

os semestres anteriores; 

 Declaração de Situação Acadêmica; 

 Histórico Escolar (analisar rendimento do último semestre 

cursado financiado); 

 RG e CPF; 

 Comprovante de residência; 

 



 

Encerramento antecipado do contrato de financiamento 

estudantil 

O estudante deverá solicitar o encerramento quando terminar o prazo de 

utilização do financiamento? Não. As fases de carência e amortização serão 

iniciadas automaticamente após a conclusão do período de utilização do 

financiamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Como e quando solicitar o encerramento antecipado do contrato de 

financiamento?  A solicitação do encerramento do contrato de 

financiamento poderá ser realizada pelo estudante, por meio do Sistema 

Informatizado do FIES (SisFIES).  

A solicitação deverá ser realizada até 15º dia dos meses de janeiro a maio e 

de julho a novembro de cada ano. 


