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Of. Semesp nº 0098/2021 

São Paulo, 15 de julho de 2021 

 

Aos cuidados do Gerente Nacional Flávio Tagliassachi Gavazza 

 

Ref.: Envio do relatório de coparticipação por e-mail. 

Como é de conhecimento de V. Sª., os relatórios de coparticipação são de suma 

importância para o controle da inadimplência das Mantenedores/IES. Desde a criação 

do denominado NOVO FIES, as IES não emitem mais boletos de cobrança da parte 

não financiada dos estudantes, ficando esse envio a cargo da Caixa Econômica 

Federal, visto que a mesma utiliza esse procedimento para calcular a porcentagem do 

desconto do FG-FIES. 

Nesta quinta-feira (15), a Caixa Econômica Federal enviou comunicado às IES 

participantes do NOVO FIES relatando a inconsistência sistêmica do relatório da 

coparticipação, como demostrado abaixo: 

  

A despeito desse óbice, destacamos a urgência desse tratamento pela TI dessa 

autarquia, pois as IES estão em processo de rematrícula e a única forma de consulta 

do pagamento da parte não financiada é o já mencionado relatório. Ou seja, para que 
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a instituição valide a rematrícula do aluno do NOVO FIES, ela precisa saber se o 

mesmo se encontra adimplente com a coparticipação. 

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

amparadas pelo SIFES, sistema operacional do NOVO FIES, cuja responsabilidade é 

da Caixa Econômica Federal, o que dificulta diretamente a rematrícula e a 

continuidade dos estudos dos alunos do programa, solicitamos o seguinte: 

Que o relatório de coparticipação seja enviado diariamente para o e-mail da CPSA e 

da mantenedora, nos moldes de como era feito em 2018, até que o óbice seja 

corrigido. 

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

 Atenciosamente, 

 

 

Lúcia Maria Teixeira 

Presidente 


