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Of. Semesp nº 135/2021 

São Paulo, 19 de outubro de 2021   

Exmo. Sr. Gustavo Lopes de Souza   

Diretor de Gestão de Fundos e Benefícios – Digef 

 

Assunto: Dificuldade sistêmicas do SisFies e prorrogação dos 

aditamentos de renovação do FIES para contratos firmados até 2017. 

Desde o início de 2021, o Semesp tem recebido diversas reclamações por parte de IES, associadas e não 

associadas, referentes ao SisFIES, sistema do FIES legado, ficando claro e evidenciado que o mesmo vem 

sofrendo com diversas instabilidades ao longo de todo o ano.  

 

Esses problemas têm gerado dificuldades para as IES referentes: 

 

- À evolução das situações dos aditamentos de 2/2020 de “recebido pelo banco” para “contratado”, 

impossibilitando a renovação de 1/2021. Por consequência, a IES não recebe recursos há um ano; 

- À evolução das situações dos aditamentos de 1/2021 de “recebido pelo banco” para “contratado”, 

impossibilitando a renovação de 2/2021. Por consequência, a IES não recebe recursos há um ano; 

- À impossibilidade de transferências para alunos onde a unidade/campus da IES fechou; além disso, o sistema 

está aplicando a regra da nota mínima; e  

- Ao acesso de perfil mantenedor, em que o sistema não lê o token. 

 

Diante desse quadro, o Semesp está preocupado com o fato de que as IES não estão sendo amparadas, o que 

prejudica estudantes de todo o Brasil que dependem do financiamento para continuar e/ ou terminar seu 

curso superior e ter uma oportunidade de melhoria socioeconômica.   

 

Viemos então, por meio deste ofício, solicitar que as demandas abertas no canal sepro_fnde@fnde.gov.br 

(exemplos em anexo), sejam respondidas e os aditamentos de renovação sejam prorrogados até que o sistema 

do FIES legado esteja estabilizado de forma a não prejudicar os estudantes. 

 

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

 

Atenciosamente, 

 

 

Lúcia Maria Teixeira 

Presidente 

 

 

mailto:sepro_fnde@fnde.gov.br
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