
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  

DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS E BENEFÍCIOS 

SBS Q.2, Bloco F, Edifício FNDE, 7º Andar - CEP 70.070-929 – Brasília, DF.  

  

Circular Eletrônica nº 32/2012 – FIES/FNDE/MEC  

Brasília, 19 de dezembro de 2012. 

  

Às Entidades Mantenedoras de Instituição de Ensino Superior 

Assunto: FIES - Período de recesso e férias escolares. 

  

Senhor (a) Representante Legal, 

1. De acordo com os normativos do Fies, a inscrição ao Fundo é efetuada em modo 

de  fluxo contínuo na internet, por meio do SisFIES, ou seja, de janeiro a junho, 

para o financiamento relativo ao 1º (primeiro) semestre,  e de julho a dezembro, 

para o financiamento relativo ao 2º (segundo) semestre, com posterior validação 

pelas CPSA dos locais de oferta de curso. 

2. Ainda de acordo com esses normativos, as solicitações de aditamento de 

renovação semestral do financiamento são iniciadas pelas CPSA e 

posteriormente validadas pelo estudante, também exclusivamente na Internet, 

por meio do SisFIES. 

3. Em face disso, e considerando o grande número de inscrições a serem validadas 

e aditamentos a serem solicitados até o próximo dia 31 de dezembro, solicitamos 

que as atividades a cargo das CPSA sejam mantidas em funcionamento durante 

os períodos de férias escolares regulares e de eventuais recessos de final de ano, 

de forma a evitar prejuízo aos estudantes. 

4. Para identificar os estudantes com contratos de financiamento pendentes de 

renovação, basta o presidente ou o vice-presidente da CPSA do local de oferta 

de curso acessar o SisFIES, selecionar o submenu “Solicitação pela CPSA” no 

menu “Aditamentos FIES” e filtrar a situação “Não iniciado pela CPSA”. 

5. Lembramos que o aditamento do contrato de financiamento é condição 

imprescindível para que este Agente Operador faça a emissão dos CFT-E 



relativos aos encargos educacionais dos semestres subseqüentes à contratação do 

financiamento.  

6. Informações sobre o FIES poderão ser obtidas por meio da Central de 

Atendimento 0800 616161 ou mediante abertura de demanda.  

  

Atenciosamente, 

  

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Agente Operador do FIES 

 

http://mec.ctis.com.br/SDMCR/modulos/web/protocolo.asp?codarea=0.1.3.4&codclassificacao=9022&descclassificacao=Mantenedoras%2FIES

