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Ofício nº 0045/2021 

 

São Paulo, 31 de março de 2021 

 

Caixa Econômica Federal - Unidade: GEFET - GN Operação 
Financiamento Estudantil e Programas ao Trabalhador 

Aos cuidados de Dario Ferreira Reis de Paula 
Coordenação-Geral de Concessão e Controle do Financiamento Estudantil - 
CGFIN  

Aos cuidados de Rafael Rodrigues Tavares  
Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios - DIGEF  

 

Ref.: Abertura de demanda por canal exclusivo com o Agente Financeiro 

  

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

Econômica Federal a respeito de problemas 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 52 centrais de atendimento.  

Esse procedimento adotado pela Caixa em substituição ao contato com a 

Rede de Agência e 0800, a princípio, nos deixou esperançosos que o 

respaldo do FIES voltaria aos patamares de como era até 2009, quando o 

programa de financiamento era gerido pela mesmo autarquia. 

É de suma importância mencionar que o Novo FIES é diferente do FIES 

legado em normativas e sistemicamente como, por exemplo, coparticipação, 

reparcelamento da coparticipação, inadimplências, entre outras. Depois de 

quase três anos de existência, é clara a necessidade das IES demandarem 

diretamente, e por canal exclusivo, ao Agente Financeiro. Isto é, sem a 

intermediação do agente Operador. 

Está claro e evidenciado, diante de diversas reclamações por parte da 

IES, associadas e não associadas, que o Agente Financeiro não resposte às 
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demandas que as instituições enviam, prejudicando assim inúmeros alunos que 

necessitam da contratação ou renovação do contrato. 

 

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

sendo amparadas, o que dificulta a divulgação das informações diretamente 

aos alunos/candidatos, solicitamos que o atendimento das demandas seja de 

exclusiva responsabilidade do Agente Financeiro, com a criação de um canal 

direto, sem que a mesmo passe pelo Agente Operador. Dessa forma, as 

respostas serão mais ágeis e feitas por quem é responsável pelas mesmas. 

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

me. 

 Atenciosamente, 

  

 

 

Lúcia Teixeira 

Presidente 


