
NOVO FIES - ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO OPERACIONAL 2020 

Divulgamos a atualização do calendário de aditamentos do Novo FIES no ano de
2020.

Capitais e regiões metropolitanas
3004 1104

Demais regiões
0800 726 0104

Brasília, 20 de outubro de 2020

ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO - 1/2020 (em execução)
O Aditamento Extemporâneo 1/2020 está em execução neste momento e ficará disponível até amanhã
21/10. É possível realizar o aditamento de renovação 1/2020 ou solicitar o aditamento de suspensão
1/2020. Importante ressaltar a necessidade de estar adimplente para a realização dos aditamentos.
Após a regularização do semestre 1/2020 o estudante poderá realizar o aditamento 2/2020, conforme
calendário operacional.

ÚLTIMO ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO - 2/2019

Entre os dias 28/10 e 03/11 será aberto o último período de aditamento referente ao semestre 2/2019
e, portanto, a última oportunidade dos estudantes regularizarem a situação contratual deste período.
Será possível realizar o aditamento de renovação 2/2019 ou solicitar o aditamento de suspensão
2/2019. Importante ressaltar a necessidade de estar adimplente para a realização dos aditamentos.
Após a regularização do semestre 2/2019 o estudante poderá realizar o aditamento 1/2020 no
aditamento extemporâneo 1/2020 previsto para os dias 01 a 07/12, conforme as regras do Programa.

SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO TÁCITOS - 2/2019

ENCERRAMENTO TÁCITO
Nos termos da Portaria MEC 209/2018, em 11/11/2020 será realizado o encerramento tácito de todos
os contratos que não foram aditados em 2/2019 e possuem dois aditamentos de suspensão.

SUSPENSÃO TÁCITA
Nos termos da Portaria MEC 209/2018, em 11/11/2020 será realizada a suspensão tácita em todos os
contratos que não foram aditados em 2/2019 e que não são público alvo do encerramento tácito.

DATA INÍCIO DATA FIM CALENDÁRIO DE ADITAMENTO

20/10/2020 21/10/2020 ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO 1/2020 - (em execução)

28/10/2020 03/11/2020 ÚLTIMO ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO 2/2019

SUSPENSÃO TÁCITA DOS CONTRATOS NÃO ADITADOS EM 2/2019

ENCERRAMENTO TÁCITO 2/2019

01/12/2020 07/12/2020 ÚLTIMO ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO 1/2020

01/12/2020 15/01/2021
PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE DILATAÇÃO PARA CONTRATOS COM 

ENCERRAMENTO PROGRAMADO PARA 02/2020

08/12/2020 18/12/2020 PRORROGAÇÃO DO ADITAMENTO 02/2020

SUSPENSÃO TÁCITA DOS CONTRATOS NÃO ADITADOS EM 1/2020

ENCERRAMENTO TÁCITO 1/2020

11/11/2020

11/11/2020

17/12/2020

17/12/2020

ÚLTIMO ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO - 1/2020

Entre os dias 01 e 07/12 será aberto o último período de aditamento referente ao semestre 1/2020 e,
portanto, a última oportunidade dos estudantes regularizarem a situação contratual deste período.
Será possível realizar o aditamento de renovação 1/2020 ou solicitar o aditamento de suspensão
1/2020. Importante ressaltar a necessidade de estar adimplente para a realização dos aditamentos.
Após a regularização do semestre 1/2020 o estudante poderá realizar o aditamento 2/2020 na
prorrogação do aditamento 2/2020 previsto para os dias 08 a 12/12, conforme as regras do Programa.

SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO TÁCITOS - 1/2020

ENCERRAMENTO TÁCITO
Nos termos da Portaria MEC 209/2018, em 17/12/2020 será realizado o encerramento tácito de todos
os contratos que não foram aditados em 1/2020 e possuem dois aditamentos de suspensão.

SUSPENSÃO TÁCITA
Nos termos da Portaria MEC 209/2018, em 17/12/2020 será realizada a suspensão tácita em todos os
contratos que não foram aditados em 1/2020 e que não são público alvo do encerramento tácito.

DILATAÇÃO DE CONTRATO - 2/2020

Entre 01/12/2020 e 15/01/2021 os estudantes que teriam o período contratual encerrado em 2/2020,
mas que desejam estender o período de utilização do contrato, poderão solicitar a dilatação contratual.
Ressaltamos que o estudante que perder o prazo de dilatação contratual terá a fase de amortização
iniciada automaticamente.

As datas previstas neste comunicado serão confirmadas com Avisos da CAIXA
publicados no Diário Oficial da União e novo comunicados mais próximos das
datas de cada janelas extemporâneas que seguirão com orientações detalhadas
sobre os procedimentos a serem adotados.

Solicitamos a ampla divulgação entre as Instituições de Ensino Superior e
estudantes.


