ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO 02/2019 – NOVO FIES

Comunicamos que nos dias 15/07 a 17/07 a funcionalidade Aditamento
Renovação estará disponível no SIFES para a realização, em caráter
excepcional, de Aditamento Extemporâneo 02/2019 pelas Instituições de
Ensino Superior e estudantes vinculados, sendo esta a ÚLTIMA janela
extemporânea para realização dos aditamentos de renovação e
aditamento de suspensão dos contratos de financiamentos do NOVO FIES,
período de referência 2º SEMESTRE DE 2019.
Atenção: Nos dias 15/07 a 17/07 o Aditamento 01/2020 não estará
disponível no SIFES, retornando no dia 18/07.

Os procedimentos abaixo deverão ser concluídos impreterivelmente até o
dia 17/07:
o Na Renovação:
Situação “Não Iniciado pela CPSA” – CPSA deverá iniciar o
processo e solicitar ao estudante a validação
Situação “Pendente de Validação” – a CPSA deverá solicitar ao
estudante que valide o aditamento
o Na Suspensão: solicitação pelo estudante e validação da IES
Ressaltamos que a adimplência do estudante é condição para a efetivação
do Aditamento Extemporâneo.
Dessa forma, considerando que o processamento do pagamento é
realizado sistemicamente em 3 dias úteis, solicitamos que as instituições
comuniquem previamente os estudantes que se enquadram nesta
situação sobre a necessidade de realizarem o quanto antes o pagamento
das parcelas em aberto, de forma a garantir que todos os procedimentos
sejam concluídos tempestivamente.

Informamos que, no caso da suspensão extemporânea, eventual acerto
referente às parcelas de coparticipação pagas até a efetivação da
suspensão deverá ser realizado diretamente entre a IES e o estudante.

APURAÇÃO REPASSE DE JUNHO/2020
Comunicamos que a apuração do REPASSE do mês de JUNHO/2020 foi
concluída e disponibilizada em títulos CFT-E no SIFES, conforme calendário
operacional.
Informamos, ainda, que no presente mês foram regularizados repasses que
se encontravam retidos relativos às seguintes situações:
•
•
•
•
•

Trocas de mantença validadas no mês de Junho/2020;
Suspensões efetivadas;
Suspensões iniciadas e não efetivadas;
Transferências efetivadas;
Transferências iniciadas e não efetivadas.

As informações do REPASSE podem ser consultadas no SIFES
(https://sifesweb.caixa.gov.br/) por meio dos relatórios de contratação
(Consultas > Relatório > Relatório de Contratação Analítico ou Sintético) ou
Estoque de Títulos (Consultas > Relatórios Novo FIES > Estoque de Títulos).
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