
Aditamento Novo Fies



Passo 1: Acessar o site http://sifesweb.caixa.gov.br/ 



Passo 2: Preencher os dados de CPF, nome completo, 
e-mail e senha, que deve ser numérica, com 6 posições. 



Passo 3: Será enviada mensagem com link para 
verificação do endereço de e-mail informado. 



Passo 4: O aluno deverá informar o CPF e a senha 
cadastrados e clicar em “Entrar”. 



Passo 5: O aluno deverá informar, novamente, o CPF e 
a senha cadastrados e clicar em “Entrar”. 



Passo 6: Com o acesso efetivado o aluno poderá realizar 
a validação de seu aditamento de renovação. 



Passo 6: Com o acesso efetivado o aluno poderá realizar 
a validação de seu aditamento de renovação. 



Passo 7: Após os dados confirmados, o estudante terá 
que responder a um questionamento. 

No caso das informações estarem corretas o estudante 

deve selecionar SIM para prosseguir. 

A pergunta possibilita que o estudante rejeite os dados 

informados e o aditamento será reiniciado para que a 

CPSA regularize as informações. 



Passo 8:  Caso não haja nenhuma alteração a ser feita o 
aluno confirma e comparece a CPSA para impressão da 
DRM.



Passo 9: Caso o estudante deseje realizar alguma 
alteração cadastral, seleciona SIM e CONFIRMA. 



Passo 10: Após a confirmação, caso apresente tela 
cinza, o estudante deve clicar em qualquer lugar da tela 
para habilitar. 



Passo 11: Os dados estarão distribuídos em abas: 

Na primeira aba aparecerá os dados cadastrais. 

Todos os campos virão preenchidos com as informações e 

somente os campos de e-mail e telefones permitirão 

alteração pelo estudante. 

Caso o estudante deseje alterar algum outro dado 

cadastral, deverá comparecer à Agência de vinculação do 

contrato. 

Após a verificação dos dados e alteração ou não dos 

campos permitidos o estudante deve SALVAR e AVANÇAR 

para prosseguir. 



Na segunda aba o SIFES trará as informações da 

Instituição de Ensino, do curso e do financiamento. 

Nesta aba somente o campo “Percentual de financiamento 

solicitado” pode ser alterado. 

No campo “Percentual de financiamento solicitado” o 

SIFES apresentará um combo para alteração. 

Somente é permitido ao estudante diminuir o percentual 

de financiamento e uma vez diminuído não poderá ser 

aumentado novamente. 



Passo 12: Para aditamento Não Simplificado apresentará a 
mensagem “O Aditamento de Renovação será não simplificado, 
compareça a CPSA para emissão da DRM e dirija-se a agência 
para conclusão do aditamento.” 



Qualquer dúvida, procurar orientação!


