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1. Acesse o site do SISFIES http://sisfiesportal.mec.gov.br/ e
clique em Aditamento de Contrato.

Clique aqui para realizar o
aditamento
do
seu
financiamento

2. Preencha com o seu CPF e sua SENHA e coloque o
Código de Ativação, em seguida clique em ENTRAR.

Digite aqui seu CPF e sua
senha.

Digite o Código de Ativação
mostrado, em seguida
clique em ENTRAR.

3. Para confirmar (concluir) o aditamento solicitado
pela CPSA, o aluno deverá conferir todos os seus dados.

Nesta tela, o aluno poderá
visualizar os dados da instituição
de ensino e do local de oferta do
curso
onde
se
encontra
matriculado.

4. Desça a barra de rolagem até o final da página
responda a pergunta:
Os valores da semestralidade e o turno do curso estão corretos?
Caso o aluno não esteja de acordo
com os dados informados pela CPSA
(respondendo NÃO à pergunta
acima), ele deverá rejeitar o
aditamento, e dirigir à CPSA da IES
para resolver quaisquer dúvidas e
reiniciar o processo de solicitação.

Sim

Não

O sistema emite uma mensagem ao aluno, orientando-o sobre
os procedimentos no caso de rejeição, conforme abaixo:

 Você constatou que os dados apresentados nesta tela
não estão corretos. Neste caso, o estudante deverá
rejeitar a solicitação de aditamento e entrar em contato
com a CPSA da Instituição de Ensino Superior onde se
encontra matriculado para sanar as incorreções e
solicitar o reinício do processo de aditamento. 

Caso o aluno esteja de acordo com os dados informados pela CPSA
(respondendo SIM à pergunta acima), ele deverá responder a próxima
pergunta exibida pelo sistema.

5. Próxima pergunta exibida pelo sistema:
Você deseja efetuar alguma alteração nos seus dados cadastrais, nos fiadores do seu
financiamento ou reduzir o percentual de financiamento? Sim Não

Caso o aluno necessite alterar seus
dados pessoais, percentual de
financiamento ou fazer qualquer
alteração referente a seus fiadores
(respondendo SIM à pergunta
acima), ele deverá reabrir a
solicitação de aditamento.

Caso aluno não necessite alterar seus
dados (respondendo NÃO à pergunta
acima), ele deverá confirmar a
solicitação de aditamento, e ao final do
processo, será apresentada uma tela de
conclusão
da
solicitação
do
aditamento.

6. Caso o aluno necessite alterar seus dados pessoais,
percentual de financiamento ou fazer qualquer outra alteração
referente a seus fiadores (respondendo “Sim” à pergunta acima),
ele deverá reabrir a solicitação de aditamento.
O ALUNO DEVERÁ REGULARIZAR TODAS AS PENDÊNCIAS
NECESSÁRIAS PARA A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
CONTRATAÇÃO DE SEU ADITAMENTO.
SOMENTE APÓS ESSE PROCESSO O ALUNO PODERÁ
FINALIZAR!!

Opções de navegação da tela de validação:








Caso ocorra alguma divergência que implique na
rejeição da rejeição da solicitação de aditamento
 pelo
aluno, ele deverá selecionar a opção Rejeitar

Aditamento
Caso o aluno necessite alterar dados cadastrais,
percentual de financiamento ou dados de fiadores,
 ele
deverá selecionar a opção: Reabrir solicitação
Caso todos os dados estejam corretos,
basta selecionar a

opção: Confirmar Aditamento

7. Caso o aditamento seja NÃO SIMPLICADO:
Aviso
(309) – Solicitação de aditamento não simplificado concluída com sucesso.
A chave de segurança desta solicitação é {d3e3793be9ed740f081991c7e47474c8}

Observação Importante:

Para
aditamentos
NÃO
simplificados, o próximo passo é
dirigir-se à CPSA da instituição de
ensino após 2 dias úteis para
retirar uma via do Documento de
Regularidade de Matrícula (DRM),
devidamente
assinada
pelo
Presidente ou Vice-Presidente, e
comparecer ao banco para
formalização
do
aditamento,
observado o prazo limite para
conclusão do processo.
Somente após essa regularização
que a contratação do seu
aditamento será finalizada!!!

Confirmação
A solicitação de aditamento não simplificado segundo semestre de 2014 foi concluído
com sucesso.
O próximo passo é dirigir-se à CPSA da instituição de ensino superior para retirar sua via do
Documento de Regularidade de Matrícula (DRM), devidamente assinada pelo presidente ou
vice-presidente da Comissão, e comparecer ao banco para a contratação do aditamento.
Atenção:
Prazo para comparecimento ao banco:

até XX/07/2014

Clique aqui para imprimir o comprovante da solicitação de aditamento.

Chave de segurança {d3e3793be9ed740f081991c7e47474c8}

Motivos para aditamento NÃO simplificado:








A alteração do estado civil do estudante
financiado; 
A alteração do estado civil e da renda do(s)
fiador(es) do contrato de financiamento; 
A
substituição
do(s)
fiador(es)
do
financiamento; e 
O acréscimo do valor do limite de crédito
global do financiamento. 

Compareça na FPBE, após 3 dias úteis, para a retirada do Documento de Regularidade de Matrícula e levar ao banco
para regularização e atualização de todas as suas informações.

8. Caso o aditamento seja SIMPLICADO:

Após a confirmação da solicitação de aditamento e quando por se tratar de
aditamento simplificado, o aluno deverá comparecer na FPBE, para a retirada do
Documento de Regularidade de Matrícula - DRM.

Compareça a FPBE para a retirada do Documento de Regularidade de Matrícula – DRM.

9. Informações adicionais:


Caso o aluno tenha rendimento acadêmico inferior a 75% ou que possuam acima de 3 reprovas
(dependências), o aditamento somente será iniciado após a formalização, pelo
 próprio aluno, de

requerimento de solicitação de rematrícula mesmo possuindo essas reprovações.
Após análise e deferimento
 do coordenador (a) de curso e da direção, se iniciará o processo do

renovação de aditamento.





O aluno deverá acompanhar a liberação da sua rematrícula pelo




http://www.faculdadeperuibe.com.br “Aluno On-Line”
Financeiro
Rematrícula.

site

da

faculdade

Lembrando ainda que somente após a efetivação do registro de contratação da renovação do seu
aditamento pelo FNDE é que procederemos com o lançamento do benefício para a liberação da

rematrícula.

Parabéns aluno
Seu aditamento
foi realizado sucesso!
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