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PASSO A PASSO – ADITAMENTO 2017.2 

 

Após liberação do aditamento pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento 

(CPSA), o estudante receberá um SMS no celular cadastrado no SisFIES, além de uma mensagem 

no seu e-mail também já cadastrado no sistema, conforme modelo a seguir: 

 
 

No caso em que o estudante não receba o SMS ou o e-mail e queira saber se o seu aditamento está 

liberado, deverá entrar em contato com a CPSA no Departamento de Apoio Financeiro da 

Faculdade de Balsas. Telefone: 3542-5500. 

 

PASSO 01 – Acessar SisFIES. 

 

O estudante deve acessar o endereço eletrônico sisfiesportal.mec.gov.br e clicar em “Aditamento 

de Contrato”. Conforme imagem a seguir: 
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PASSO 02 - Acessar área do aluno. 

 

Digite CPF, senha pessoal e código de verificação. 

 
ATENÇÃO: O código da imagem acima é apenas um exemplo. 

 

 PASSO 03 - Atualizar dados cadastrais no sistema. 
É de suma importância ter atenção ao digitar o e-mail, caso ele seja digitado incorretamente o 

estudante terá que fazer o procedimento de troca de e-mail no sistema. Além disso, é indicado que o 

estudante coloque o e-mail já cadastrado no sistema. 
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 PASSO 04 – Verificar Dados. 

 

O estudante deve conferir o curso, número de semestres, valores das semestralidades, percentual de 

financiamento e valor da mensalidade a ser paga pelo estudante. Conforme imagens abaixo: 

 

 
 

OBS: Caso você tenha dúvida em relação aos valores das semestralidades, por favor, entre em 

contato com a CPSA, no Departamento de Apoio Financeiro da Faculdade de Balsas. 

Telefone: 3542-5500. 
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 PASSO 05 – Confirmar ou rejeitar o Aditamento. 

 

 Se todos os dados estiverem CORRETOS, responda as duas perguntas do sistema e clique 

em “Confirmar Aditamento”. Segue imagens demonstrativas: 

 
 

Após clicar em “Confirmar Aditamento”, um código de segurança será enviado para o celular 

cadastrado pelo estudante no PASSO 03: 

Digite o código exatamente como chegar. Letras maiúsculas e minúsculas. Clique em “Confirmar”: 

 

 
 

 

Salve o comprovante de solicitação de aditamento em formato PDF e ENVIE para o e-mail: 

fies@unibalsas.edu.br. 

 

mailto:fies@unibalsas.edu.br
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 Se tiver algum dado INCORRETO, o estudante deve rejeitar o aditamento: responda a 

primeira pergunta com “Não” e clique em “Rejeitar Aditamento”. Segue imagens 

demonstrativas: 

 
 

Após rejeitar o aditamento, o estudante deve entrar em contato com a CPSA, no 

Departamento de Apoio Financeiro da Faculdade de Balsas, para que seja corrigido o erro e 

iniciado um novo processo de aditamento. Telefone: 3542-5500. 

 

 Se o estudante precisar alterar percentual de financiamento, fiador ou a renda do fiador, 

deve-se responder a segunda pergunta com “Sim”. Assim, o sistema abrirá seus dados da 

inscrição para fazer as alterações necessárias. 

 
 

 

Lembre-se: Em todos os casos, após a conclusão do aditamento, o 

estudante deve enviar o comprovante de solicitação de aditamento 

para o e-mail: fies@unibalsas.edu.br.  

mailto:fies@unibalsas.edu.br

