
                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

COMO REALIZAR O ADITAMENTO 

 

Pedimos aos acadêmicos contratados até 2017/2, que acesse o 

endereço http://sisfiesaluno.mec.gov.br/seguranca/principal e para os 

candidatos contratados a partir de 2018/1, que acesso o 

site https://sifesweb.caixa.gov.br. Realize seu cadastro e confirmar a Renovação 

do seu FIES e, após confirmação, compareça na IES/CPSA-ITPAC PORTO das 

8:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00, de segunda a sexta, com RG ou Carteira de 

Habilitação original. 

COMO FAZER O ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO 2021/2 

 Dados cadastrais, referente ao bolsista; Dados pessoais: realizar alteração, se caso 

houver; Dados do grupo familiar: se caso obteve mudanças no grupo familiar, solicitamos 

que altere os membros/renda; 

 Dados referente ao financiamento: Verificar período letivo, curso e turno a ser financiado; 

Verificar o valor da mensalidade do período letivo; Verificar o valor da semestralidade 

(valor da mensalidade x6); Verificar o valor a ser pago pelo estudante mensal 

 Dados referente ao fiador para quem necessita: FGDUC - O governo que financia; 

Fiador Convencional: Escolha um fiador que contém a renda com o dobro do valor 

da sua mensalidade, sem restrição no nome. 

 Após a confirmação o aluno deve comparecer a Coordenação do FIES para assinar o 

Aditamento de Renovação, apresentando o RG ou CNH, original ou cópia autenticada, ou 

através de Procuração Pública - o modelo está no site do ITPAC, a qual deve ser 

referência para ser formalizada no Cartório. Assim, o aluno receberá a guia do Estudante 

com a assinatura do Coordenador do FIES, seguindo as orientações de cada tipo de 

Aditamento. 

TIPOS DE ADITAMENTOS 

1º RENOVAÇÃO SIMPLIFICADO - O aluno não precisa comparecer ao Agente 

Financeiro, só no ITPAC PORTO; 

http://sisfiesaluno.mec.gov.br/seguranca/principal
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2º RENOVAÇÃO NÃO-SIMPLIFICADO - O aluno precisa comparecer ao ITPAC 

PORTO e depois ao Agente Financeiro – Caixa ou Banco do Brasil, que escolheu ao 

contratar o FIES – e retornará ao ITPAC PORTO com a cópia do Contrato do Banco 

no prazo previsto no cronograma acima; 

3º SUSPENSÃO - Para matrículas trancadas e para alunos com problemas de 

Fiador; 

4º ENCERRAMENTO - Para alunos que concluíram em 2021/1; 

5º TRANSFERÊNCIA – O Novo FIES não esta lançado Portaria Normativa que 

legalize este procedimento. 

PRIORIDADES PARA CONCLUSÃO DO ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO DO 

FIES – 2021/2 

 1° Estar em dia com todas as taxas das trimestralidades (Vencimentos meses de julho, 

setembro e dezembro), cobrados pelo FIES e em dia com as parcelas de percentuais 

abaixo de 100%, cobrados pelo ITPAC; 

 Acadêmicos do NOVO FIES estar em dias com os pagamentos das mensalidades na 

CAIXA; 

 2º Verificar se não tem restrição no nome do (a) Fiador (a), se tiver providenciar a correção 

ou a troca de Fiador (a) antes de confirmar o Aditamento 2021/2; 

 3º Observar se o Aditamento 2021/1 está concluído, sem a regularização deste, não há 

como iniciar o Aditamento 2021/2 bem como efetivar a matrícula. 

 

OBS: Comunicamos que a CPSA avalia os rendimentos dos acadêmicos todos os 

semestres, a partir do momento que o aluno possui rendimento insuficiente a CPSA 

analisa a possibilidade da continuidade da bolsa. Porém, após dois semestres com 

rendimento abaixo de 75% a CPSA a realiza o cancelamento do benefício. 

 


