
NOVO FIES
NOVA FUNCIONALIDADE: SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES DO ESTUDANTE

Comunicamos a implantação no SIFESWeb de nova funcionalidade que permitirá
a visão histórica completa do financiamento de cada estudante vinculado às IES.
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Brasília, 16 de outubro de 2020

1) Acompanhar Extrato Estudante 2) Consultar Contrato Estudante

Nesta opção é possível consultar o extrato de
repasses da parte financiada feitos pela CAIXA. Em
um único relatório, pode-se visualizar todos os
meses de repasse efetivados à Mantenedora, a
partir do contrato do estudante, exibindo os
valores em reais e em títulos, bem como
eventuais ajustes (crédito ou débito).

Nesta opção se obtém uma visão completa do
contrato estudantil. São 5 abas de informações:
Tipo de Financiamento: são exibidos os dados
cadastrais e valores financeiros do contrato;
Inscrição: são exibidas as situações do contrato
em cada semestre do histórico do financiamento
estudantil;
Aditamento: são exibidos os históricos de
manutenção de cada aditamento;
Dados do Financiamento: são exibidas as
quantidades de semestres do contrato e
semestres restante até o finalização da fase de
utilização;
Mantenedora: são exibidas informações sobre a
Mantenedora, IES e curso no qual o estudante
está matriculado.

Reimpressão dos termos de aditamento

Na opção Consultar Cadastro Estudante na aba Aditamento é possível reimprimir os termos de
aditamento realizados pelo estudante.

A funcionalidade Processo de Financiamento exibirá duas visões distintas sobre o financiamento do
estudante, proporcionando uma melhor gestão sobre os dados do contrato.

Disponibilizamos anexos documentos com o detalhamento de cada consulta bem com as
orientações de navegação passo a passo no SIFESWeb.

Após o menu CONSULTA 
>> PROCESSO DE 
FINANCIAMENTO escolha 
uma das 2 opções

NOVO FIES  - ADITAMENTOS EXTEMPORÂNEOS

Comunicamos que será realizado o aditamento extemporâneo 1/2020 em 20 e
21/outubro conforme publicação no DOU nesta data.

Esclarecemos que, ainda este ano, serão realizados o último aditamento
extemporâneo 2/2019 e mais uma janela de aditamento extemporâneo 1/2020.

As datas serão divulgadas oportunamente.


