
 
 
 
 
 

 

FAC FIES - CAMPUS CENTRO 

 
1. Como fazer para transferir meu financiamento (Fies) da matricula da Unidade Centro para a 

matricula Unidade do Engenho Novo? 

R: As transferências de seu financiamento são solicitadas no portal de acesso do estudante 

do Fies e validada pela CPSA (Comissão permanente de supervisão e acompanhamento) da 

instituição. Após o fechamento do semestre acadêmico, que ocorrerá a partir de 15/07, um 

integrante da CPSA da Celso Lisboa entrará em contato com você para acompanhá-lo neste 

processo. Lembrando que os prazos de transferência são estipulados pelo programa. 

 
2. E se ao me transferir para a Unidade do Engenho Novo, eu quiser trocar de turno? 

R: As transferências de turnos podem ser realizadas desde que haja turma no turno de 

interesse. 

 
3. E se ao me transferir para a Unidade do Engenho Novo, eu quiser trocar de curso? 

R: As transferências de cursos deverão ser analisadas para o semestre seguinte de acordo 

com o tempo de contrato. Para mais informações entrar em contato através do e-mail 

bolsasefies@celsolisboa.edu.br . 

 
4. O que acontece com meu financiamento se eu trancar a matrícula? 

R: Você deverá solicitar a suspensão de seu financiamento no portal de acesso do estudante 

do Fies e comunicar a Celso Lisboa, através do e-mail bolsasefies@celsolisboa.edu.br, para 

aprovação do seu pedido. 

Esta suspensão do financiamento pode ser realizada por até 2 (dois) semestres consecutivos. 

 
5. Como fazer para transferir meu Fies para outra Instituição? 

R: Após a finalização do semestre acadêmico, você deve trancar a sua matrícula e pedir a 

transferência de seu financiamento no portal de acesso do Fies do estudante, indicando os 

dados da Instituição de destino e comunicar do seu pedido a Celso Lisboa, através do e-mail 

bolsasefies@celsolisboa.edu.br, para aprovação do seu pedido. 

Importante verificar com a instituição de destino, os trâmites e o requisitos solicitados por 

eles para que a transferência seja realizada. 

 
Estamos com você para que essa transferência ocorra da melhor maneira para todos os 

envolvidos. 

Tem dúvidas? Fale com a gente através do e-mail bolsasefies@celsolisboa.edu.br 
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