GUIA RÁPIDO – TRANFERÊNCIA NOVO FIES
No SIFES, o estudante acessa o menu Contrato FIES >
Manutenção > Solicitar Transferência. Na sequência
e ele deve informar seu CPF e clicar em Consultar

Fique de olho, nessa
região da tela serão
exibidas as mensagens de
alerta

O estudante escolhe o tipo de transferência, curso ou IES, e informa os dados do
curso e da IES desejados, o SIFES informará se a transferência é possível e o motivo
de uma eventual rejeição.

Nota ENEM do estudante suficiente para a transferência

Preencher a data
de desligamento
do curso de
origem e número
de semestres a
cursar no curso
destino
Após as confirmações, o SIFES retornará a mensagem abaixo:

Nota ENEM do estudante é insuficiente para a transferência

A nota do estudante é menor que a menor nota do último estudante pré-selecionado no
curso desejado.
A transferência não é permitida pelo Art. 2º - A da Resolução 35/2019 do MEC
"Art. 2º-A A transferência de que trata os artigos 1º e 2º desta Resolução somente será permitida no
caso em que a média aritmética das notas obtidas pelo estudante no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), utilizada para sua admissão ao Fies, for igual ou superior à média aritmética do último
estudante pré-selecionado no curso de destino no processo seletivo mais recente do programa em que
houver estudante pré-selecionado para o financiamento estudantil. "

O curso de destino não possui estudante FIES com nota do ENEM em processos seletivos
anteriores

O curso desejado não possui estudantes FIES selecionados.
A transferência não é permitida pelo Art. 2º - B da Resolução 35/2019 do MEC
"Art. 2º-B A transferência de que trata os artigos 1º e 2º desta Resolução somente poderá ser efetuada
para curso de destino em que já houver estudantes pré-selecionados nos processos seletivos do Fies por
meio da nota do Enem. "

Contrato Inadimplente

Ao identificar a inadimplência do contrato, o SIFES não permite iniciar a solicitação de
transferência e exige a mensagem de alerta.
A transferência somente é permitida após a regularização da inadimplência
Atenção: a identificação do pagamento pelo SIFES pode demorar até 5 dias úteis,
somente após esse período a marcação de inadimplência é retirada do sistema.

