
 

São Paulo,  27 de agosto de 2020 

 
Ofício nº 57/2020 

A 

Superintendente Nacional da SUCPF 

A/C 

Ilmo. Senhor Heitor Souza Cunha 

 

Ref.: Abertura de demanda pelas IES por meio do canal regional para 

atendimento do Novo Fies. 

  

Como é de conhecimento de V. Sª., as IES demandam a Caixa Econômica 

Federal a respeito de problemas sistêmicos do Novo Fies por meio de um canal 

exclusivo. Esse contato se dá por abertura de demanda, por e-mail específico, e 

leva em consideração a região onde a IES se localiza. Hoje, esse canal se divide 

em 58 centrais de atendimento. 

Esse procedimento adotado pela Caixa, a princípio, nos deixou 

esperançosos que o respaldo do FIES voltaria aos patamares de como era até 

2009, quando o financiamento estudantil era gerido pela mesmo autarquia. 

Porém, diante de diversas reclamações por parte da IES, associadas e 

não associadas, identificamos algumas falhas no atendimento: 

 Aluno não consegue falar no 0800, e, quando consegue, as 

dúvidas não são solucionadas; 

 Demora nas respostas; 

 Demandas são encerradas sem respostas; 

 Respostas que não condizem ou não solucionam o problema. 

Soma-se a isso a inclusão do parcelamento da coparticipação e a nova 

regra de transferências, que estão causando inúmeras dúvidas nas IES. 

Diante desse quadro, preocupados com o fato de que as IES não estão 

sendo amparadas, o que dificulta a chegada das informações diretamente aos 

alunos/candidatos, solicitamos: 

 Que o atendimento das demandas cuja vinculação seja diretamente com 

o Agente Financeiro (amortização de valores a serem devolvidos pelas 

IES, coparticipação – créditos e relatórios, reparcelamento de 



 

coparticipação, relatório de inadimplência, pausa etc.) seja de exclusiva 

responsabilidade deste com a criação de canal direto para tanto, sem que 

o mesmo passe por intermediação no Agente Operador. Dessa forma, as 

respostas serão mais ágeis e feitas por quem é responsável pelas 

demandas. 

 Diante da realidade do Novo Fies, também iremos solicitar junto ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, 
ajuste da portaria 209 para que haja a vinculação do Agente Financeiro para 
atendimento de Mantenedoras, considerando que existe essa necessidade, o 
que não acontecia no Legado, base usada para elaboração da 209. 

Sendo o que cumpria apresentar e solicitar neste momento, subscrevo-me 

 Atenciosamente, 

 

  

 

 

Hermes Ferreira Figueiredo 

Presidente 


