
 

   
São Paulo, 18 de fevereiro de 2021 

 

OFÍCIO N.º 12 /2021 

 

AO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS E BENEFÍCIOS - DIGEF 

 

A/C: 

Renata Mesquita D’Aguiar 

 

REF.: Inconsistência Sistêmica do SISFIES   

 

 O Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo - SEMESP, com 

sede na Rua Cipriano Barata, 2.431, Ipiranga - São Paulo – SP, inscrito no CNPJ 

sob n.º 49.343.874/0001-30, representado neste ato por seu Diretor Presidente, 

Hermes Ferreira Figueiredo, vem respeitosamente perante vossa senhoria, 

declarar o que segue: 

 

Diante das diversas demandas das mantenedoras associadas, 

solicitando explicação a respeito das mensagens: "(E0348) Não existem vagas 

de ingresso registradas no Sistema e-MEC para esse curso/turno, o que impede 

a validade desta inscrição. Solicite ao Procurador Institucional (PI) dessa IES a 

imediata regularização no Sistema e-MEC e valide a inscrição no dia seguinte.” 

“O curso selecionado encontra-se extinto no e-MEC. A inscrição não pode ser 

concluída. Em caso de dúvidas entre em contato com a CPSA da sua IES” no 

momento da validação da inscrição pela Comissão Permanente de Seleção e 



 

Acompanhamento - CPSA, o que impossibilita a finalização do mesmo. 

 

 

 

 

Levando em consideração que esse óbice se repete no momento da solicitação 

de aditamento de renovação, pela CPSA. “ (E0119) – A IES/curso ou local de 

oferta do curso contatado na inscrição ou no último aditamento do estudante 

não está mais disponível. Transferência integral de curso/IES obrigatória para 

liberação do aditamento”. 

 

 



 

Perante a verificação que as mantenedoras não solicitaram a 

extinção dos cursos no sistema e-MEC e levando em conta que os alunos estão 

impossibilitados de finalizarem as contratações e/ou as renovações do 

financiamento nas agências, portanto sendo prejudicados por óbice 

operacional, solicitamos que: 

Seja verificado e corrigido o exposto óbice pela DTI do MEC; 

Seja enviada circular do MEC às mantenedoras, contendo 

descrição do óbice, prazo estipulado para correção, e confirmação de 

prorrogação das inscrições e que  

Seja atualizada essa informação no canal de atendimento 

(0800), para que os atendentes repassem as informações corretas aos 

candidatos. 

 

   Sendo o que cumpria apresentar e solicitar para o momento, 

subscrevo-me.  

 

  

 

 

Hermes Ferreira Figueiredo 

Presidente 


