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Ofício nº 044/2020/ GEFET  

  Brasília, 02 de junho de 2020 

 

 

À 

SEMESP 

Ao Senhor Hermes Ferreira Figueiredo 

E-mail: semesp@semesp.org.br   

 

 

 

ASSUNTO:  RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 027/2020 / SEMESP 

  

  

Ilustríssimo Sr. Dr.  

  

 

1. Em atenção ao ofício nº 027/2020_SEMESP encaminhado à CAIXA solicitando o 

atendimento “on line” dos estudantes detentores do FIES ou atendimento excepcional nas agências 

destes estudantes, temos as seguintes considerações: 

 

2. O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da 

Educação (MEC) que foi instituído pela Lei nº 10.260 de 12 de julho de 2001 e alterado pela Lei 

nº 13.530, de 7 de dezembro de 2017, sendo ainda regulamentado pela resolução MEC nº 2 de 13 

de dezembro de 2017 e, pelas portarias normativas MEC nº 25 de 22 de dezembro de 2011, nº 209 

de 7 de março de 2018 e pela Circular CAIXA nº 895 publicado no diário oficial da união no dia 

15 de abril de 2020. 

 

2.1. O programa é custeado inteiramente com recursos da União e tem como seu 

objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições de educação superior 

não gratuitas aderentes ao programa.  

 

3. A CAIXA, na qualidade de Agente Operador e Financeiro do Novo FIES, está em 

constante busca por soluções tecnológicas que visem facilitar e/ou diminuir a burocracia nos 

processos relacionados ao FIES.  

 

4. Na atual conjuntura do país, qual seja, afetado pela pandemia do COVID-19, a 

viabilização dos atendimentos digitais como alternativa aos presenciais é nossa prioridade.  

 

5. Todavia, tal inovação tecnológica depende da edição de norma legal regulatória que 

a permita, para isso, a CAIXA realizou trâmites e negociações necessárias para que os órgãos 

competentes avaliassem e aprovassem medidas para atualização operacional dos procedimentos 

relacionados ao atendimento do FIES.  
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5.1. Por oportuno, fruto da negociação acima informamos que se encontra em 

tramitação no congresso nacional o projeto de lei nº 1.079/2020 o qual permitirá, se aprovado, a 

execução dos processos digitais relacionados ao FIES.  

 

6. Concomitante a outras iniciativas, informamos que a CAIXA inseriu o FIES no rol 

de atividades tidas como essenciais para o atendimento presencial nas agências, portanto, muito 

em breve divulgaremos a data para o início dos atendimentos relativos ao FIES nas agências da 

CAIXA.  

 

7. Por fim, informamos que o MEC em conjunto com o FNDE prorrogou para o dia 

30 de junho de 2020 os prazos para validação pelas Comissões Permanentes de Supervisão e 

Acompanhamento do Fies (CPSAs) e para formalização do financiamento estudantil junto ao 

agente financeiro referente às inscrições do 1º semestre de 2020 que estão vencidas até esta data, 

assim como, prorrogou por 30 (trinta) dias o prazo estabelecido na alínea “a” do inciso I e inciso 

II do art. 47 da Portaria Normativa nº 209, de 7 de março de 2018 referente às inscrições do 1º 

semestre de 2020. 

 

8. Informamos que a CAIXA mantém SAC para reclamações, sugestões e elogios, 

com atendimento 24 horas por dia, 07 dias por semana, pelo DDG 0800 726 0104, ou pelo sítio 

http://www.caixa.gov.br.  

 Atenciosamente, 

 

 

 

THALITA ALMEIDA CAMPOS 

Gerente Nacional S.E 

Gerência Nacional Operação de Financiamento Estudantil 

 e Programas ao Trabalhador 
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