
  

 

Brasília/DF, 15 de abril de 2021. 

 

Ofício ANUP 029/2021 

Ofício SEMESP 055/2021 

 
Ao Sr. Victor Godoy Veiga 
Secretário Executivo do MEC 
Esplanada dos Ministérios, Bl. “L” - 7º Andar, Brasília/DF 
   

Assunto:  Abertura de demanda por canal exclusivo com o Agente Financeiro 
para atendimento às Mantenedoras e Instituições de Ensino Superior. 

 
Excelentíssimo Senhor,  

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

Econômica Federal a respeito de esclarecimento de regras e problemas, do Novo 

Fies, por meio de um canal exclusivo junto às Regionais Governo CAIXA, de gestão do 

Agente Operador. Esse contato se dá por agendamento de atendimento presencial e 

por abertura de demanda, por e-mail específico de cada regional, 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 Agências e 0800, a princípio nos deixou esperançosos que o respaldo do FIES 

voltaria aos patamares de como era até 2009, quando o Fies era gerido pela 

Instituição Financeira como Agente Operador. 

Entretanto, mostrou-se ineficiente esse fluxo de entrada das demandas quando 

as mesmas são de responsabilidade do Agente Financeiro, no qual a Regional atua 

como intermediadora de demandas que não estão sob a gestão resolutiva do Agente 

Operador.  

É de suma importância mencionar que Novo FIES possui características distintas 
do FIES Legado, base sobre a qual constituiu-se a Portaria nº 209 à época. 

 
 O Novo FIES possui fluxos de processos de ligação direta do Agente Financeiro 

com as IES, sobre os quais o Agente Operador não tem atribuição de gestão e em 
alguns casos nem mesmo acesso as telas do sistema para visualização ou consulta da 
situação, em cumprimento a segregação dos papéis dos Agentes previsto na Lei nº 
10.260;  

 



  

 

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

Agente Financeiro não resposte as demandas repassadas pelas Regionais do Agente 

Operador, prejudicando assim inúmeras IES e consequentemente alunos que 

necessitam da contratação, renovação do contrato, parcelamento de coparticipação, 

cobranças para regularização de situação de inadimplências, etc. 

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

amparadas, o que favorece a inadimplência da carteira do Novo FIES, dificulta ações 

das IES e interfere nas informações aos alunos/candidatos, solicitamos o seguinte: 

1°) Que a  Portaria nº 209 seja revista em alinhamento com FNDE, MEC e CG-
FIES, este último se necessário, quanto a inclusão de clausula especifica contendo 
explicitamente a atribuição ao Agente Financeiro de atender às Instituições de Ensino 
Superior, no que diz respeito às demandas sob sua gestão e responsabilidade, da 
mesma forma que ocorre com os processos que envolvem estudantes, em que cada 
um dos Agentes Financeiro e Operador respondem e atendem pelos processos sob sua 
gestão por canais segregados.  

 
2°) Que a entrada de demandas das IES, que são de gestão do Agente 

Financeiro, passem a ser realizadas por canal especifico, capacitado e distinto das 
Regionais Governo do Agente Operador, por exemplo, pela Rede de Agências através 
dos gerentes das contas de recebimento dos créditos de coparticipação das IES.  

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

Respeitosamente, 

 

 

 

 

Elizabeth Guedes                        Lúcia Maria Teixeira 

Presidente ANUP                           Presidente Semesp 

 


