CARTILHA
FIES 2018

Caro Associado,
A Anup apresenta uma cartilha com perguntas e respostas sobre o
Financiamento Estudantil – Fies. A ideia é ajudar o associado a tirar
as dúvidas em relação ao financiamento. São 34 questionamentos
que foram respondidos com o auxílio da Caixa Econômica Federal e
que elencam as principais dúvidas em relação ao tema.

FIES CEF
JULHO 2018
Q &A
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1. Após o aditamento, muitas alterações podem ocorrer no contrato do
Aluno: ele pode ganhar uma nova bolsa de estudos, pode diminuir o
número de disciplinas ou mesmo trancar sua matrícula. Como proceder
para fazer esta correção no sistema?
• A CEF não tem resposta. Prometeu analisar o problema e endereçar uma resposta. Vamos acompanhar e pedir que isto seja feito
até o início de agosto, quando os prazos para trancamento de
disciplinas ainda estão abertos.
2. Os reembolsos devidos pela IES ao FIES referentes a pagamentos
feitos a maior por redução/alteração da grade curricular ou trancamento de matrícula após a conclusão do prazo de aditamento, deverão ser
feitos em moeda corrente ou cheque, mediante abatimento no saldo
devedor, na agência bancaria e com a presença do Aluno, o que vem se
revelando muito difícil de executar, porque:
1) A agência fica em cidade diferente da IES;
2) O gerente da agência alega não haver conta corrente habilitada
a receber estes recursos;
3) O Aluno não comparece à agência nas datas combinadas com
a IES;
4) Este procedimento é impossível para IES com muitos contratos, e
5) O Aluno quer ele mesmo receber recursos que pertencem ao
FIES.
• Pertencem ao Aluno apenas os recursos pagos por ele enquanto
ainda está solicitando o financiamento;
• A CEF vai analisar como resolver: se através de emissão de um
boleto ou se autorização de débito em conta;
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• Uma IES presente relatou haver resolvido o problema solicitando à agência a emissão de um boleto de amortização extraordinária com a identificação do contrato do aluno;
• Ela envia mensagem para a Caixa através de e-mail e recebe o
boleto de amortização extraordinária. Paga e entrega ao Aluno
uma cópia do comprovante;
• Diante das diferentes formas de solução deste problema, a CEF
vai elaborar instrução normatizando o assunto. Vai, ainda, incluir
uma cláusula de ajuste no contrato do Aluno, de modo a instruí-lo e dar respaldo à IES.
3. Na virada do semestre há alteração de valores na mensalidade, a
maior e a menor, e os boletos continuam a vir “espelhados” o que obriga
o Aluno a continuar pagando por quase 3 meses o valor do semestre
anterior.
• A CEF não pareceu sensível. Considera que o Aluno deve ter o
hábito de antecipar seu pedido de aditamento e considera que
fazer alterações na virada do semestre só serão possíveis mais
adiante quando chegar a hora de fazer “pente fino” no sistema.
4. Uma vez que o Aluno permanece recebendo boletos “espelhados”,
com valor do semestre em curso, na virada do semestre, que prazo terá
para pedir suspensão do contrato? Para que ele não entre no status de
inadimplente e não “carregue” a taxa de contribuição ao FG-FIES?
• Para que ele não receba o boleto com vencimento em 15/08,
deverá pedir cancelamento antes de 15/06. Argumentamos que
esta data hoje está no passado, que as famílias não possuem
recursos para este tipode pagamento;
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• Explicamos que o Aluno vai trancar sua matrícula no final de
junho e que não estará na IES, embora continue pagando para ela
sem estudar durante os meses em que o boleto único continuar a
ser emitido. Como devolver estes recursos a ele?
• A CEF não soube responder a esta pergunta. Vai analisar.
• A suspensão ainda não está disponível no site, o que é outro
agravante;
• Para que ela ocorra será necessário abrir demanda no 0800;
• A CEF vai analisar o fluxo da suspensão e tentar diminuir o prazo
para suspensão da emissão do boleto.
5. Mês de competência do boleto único, transferência e DRM de
suspensão:
• Mês de competência: é o do vencimento. A CEF vai incluir, esta
informação junto com a do saldo devedor etc na área do Aluno;
• Transferência: depende de normatização do Comitê Gestor, que
deverá se reunir no final de agosto. A CEF não tem previsão de
implementação;
• DRM de Suspensão: ainda não está nos sistemas, mas está
sendo atendida por fluxo de exceção. A Aluno liga para o 0800,
faz o registro de seu pedido de suspensão, o pedido segue para
uma área da CEF que entra em contato com a IES, confere se o
Aluno está apto a esta suspensão, realiza a suspensão e avisa às
partes.
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6. Quando serão disponibilizados os relatórios gerenciais do FIES e
como (pagamento de boleto único, inadimplentes e repasse aos mantenedores)?
• Estão sendo enviados por e-mail aos mantenedores;
• Boleto único e inadimplentes deverão estar no sistema até
meados de agosto;
• O repasse está disponível no sistema. Maio e junho. O primeiro
vou encaminhado por e-mail no dia 8 de junho.
7. Cadastro no sistema: ele ainda não aceita o mesmo representante
legal e colaboradores para mais de uma mantenedora, mantida e local
de oferta.
• Apenas quando a funcionalidade de seleção estiver pronta, o
sistema aceitará um mesmo representante legal e um mesmo
conjunto de colaboradores para mantenedores, mantidas e locais
de oferta diferentes;
• Até lá, deverão ser cadastrados CPF’s diferentes, mesmo que de
pessoas que não sejam efetivamente os titulares das funções.
• Argumentamos a dificuldade para empresas com muito mantenedores, para aquelas com capital aberto etc;
• No final de agosto/início de setembro será possível ter apenas
um representante legal para todos os mantenedores, mantidas e
local de oferta;
• Solicitamos que esta data seja antecipada. CEF vai avaliar;
• Nesta ocasião, os dados do SISFIES serão migrados para o SIFES;
• As funcionalidades financeiras e dos mantenedores já serão
acessadas por certificado digital.
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8. O Aluno inadimplente com a CEF ficará impedido de aditar seu contrato, até que complete seu processo de renegociação.
9. O Aluno paga o boleto com os 3 valores: coparticipação, seguro prestamista e taxa de administração.
• A CEF repassa à IES a coparticipação, faz o registro contábil da
taxa de administração e repassa à seguradora o valor do seguro;
• Uma IES alega que recebeu valor de coparticipação a maior
referente a dois alunos. A CEF pede que estes casos sejam encaminhados pelo canal 0800.
10. Um Aluno retirou os boletos na CEF, porque não os estava recebendo, e recebeu um deles com vencimento em 15 de abril.
• Não houve emissão pela CEF de boleto com vencimento em
abril. Se o Aluno recebeu, é erro.
• Janeiro a abril devem ser boletados pela IES;
• A mudança da data de vencimento só poderá ser feita bem
adiante, quando o sistema estiver estável.
11. Aluno que aderiu ao FIES e obteve bolsa do PROUNI de forma concomitante:
• Aplica-se o % do PROUNI, e
• O % do FIES na parcela não financiada pelo PROUNI.
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12. No site do SIFES apenas a GPS está liberada para pagamento.
• Os tributos federais também estarão aptos a serem quitados
com os valores dos repasses em funcionalidade que deverá ser
disponibilizada durante o mês de agosto.
13. Calendário de repasse, recompra e pagamento de tributos federais
será disponibilizado?
• Sim, a CEF está concluindo as funcionalidades e a idéia é que ele
siga o mesmo calendário do SISFIES e seja disponibilizado no mês
de agosto.
14. Atendimento presencial na CEF.
• Estão sendo implementadas as unidades presenciais de atendimento regional e na ausência de um em uma região, o atendimento poderá ser feito em outra regional disponível.
15. Relatório da CEF reporta pagamento de coparticipação, mas a IES
não encontra o crédito na conta.
• Abrir chamado pelo 0800, após conferência do número da
conta corrente.
16. Passo a passo para efetivar a recompra no novo FIES.
• Os mesmos procedimentos existentes no SISFIES serão adotados no SIFES;
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• O representante legal vai entrar com certificado digital e fazer a
opção pela recompra, como faz atualmente.
17. Como saber que a conta corrente cadastrada está apta para recebimento de recursos do programa?
• A conta tem que ser PJ e não pode estar bloqueada;
• O gerente de agência tem um cadastro de todas as IES e contas,
podendo avaliar se há erro ou não;
• Os gerentes regionais podem fornecer o inventário das contas
do mantenedor ativas naquela região.
18. Aditamento dos contratos.
• Será aberto na segunda semana de agosto, seguindo os mesmos
procedimentos atuais do SISFIES, mas dentro do sistema da CEF;
• Os aditamentos dos contratos celebrados até 2017_2 deverão
continuar a ser feitos dentro do SISFIES;
19. Todas as operações relativas ao novo FIES serão feitas dentro do
SIFES: aditamentos, transferências, repasses, recompras etc.
20. As alterações de domicílio bancário para a CEF podem ser feitos
dentro do SISFIES?
• Sim e de acordo com os procedimentos correntes;
• Quando o antigo FIES estiver na CEF todas as contas deverão
migrar para lá. Por enquanto, tudo permanece como está.
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21. Os mantenedores que ainda não abriram conta estão com seus
valores de coparticipação represados.
• Sem esta conta específica, nenhum crédito será repassado;
• O gerente da agência onde ela for aberta informará ao SIFES de
forma automática. Não é necessária nenhuma ação adicional de
nossa parte.
22. Certificação digital como forma de acesso do mantenedor.
• Funcionalidade será implementada no início de agosto.
23. Migração de contratos antigos para o novo FIES.
• Ainda sem normativa e sem previsão;
• Regras deverão ser feitas pelo Comitê Gestor.
24. Integração do SISFES com o SISPROUNI
• Estará pronta para o aditamento em 2018_2.
25. Antecipação de amortização para contratos cancelados.
• Não há nenhum procedimento pronto;
• Neste momento a CEF está efetivando o cancelamento e ainda
vai elaborar os procedimentos para a amortização destes valores.
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26. Dilatação do prazo de contrato novo FIES.
• Foi aumentada para 4 semestres, mas o valor está restrito ao
valor de 2 semestres;
• Ao dilatar o contrato por 4 semestres adicionais ao tempo regular do curso, o valor a ser pago pelo FIES não ultrapassará ao equivalente a 2 semestres. O sistema fará a trava para obedecer a dois
parâmetros: período possível e valor total.
• Não há procedimento estabelecido para a IES informar à CEF
que um Aluno está ainda cursando 2 semestres, quando o valor
total do financiamento já houver sido consumido, uma vez que
isto impacta a data de início da amortização;
• CEF vai analisar o problema.
27. Agências e 0800 estão sendo permanentemente capacitados a
atender todas as solicitações.
28. A transição entre SISFIES e SIFES deverá ser feita até fevereiro de
2019.
• Até lá precisamos conviver com os dois sistemas.
29. Suporte de atendimento TI para o novo sistema, o SISFES.
• Acesso de suporte TI pelo 0800.
30. Atualização de cadastro no SISFES.
• Manter atualizado no SISFIES, que está migrando estes cadastros para o SISFES.
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31. Saldo e resgate de cotas do FG-FIES
• Regras de resgate não foram definidas pelo Comitê Gestor;
• O estatuto estará disponível no site da CEF em agosto/setembro.
32. Na seleção o sistema exibe para o Aluno o número de vagas disponibilizadas para a IES. Este é o número de vagas da IES?
• Não. Com a mudança de regras, agora a vaga é do Aluno e não
mais da IES, de forma que este número não pode ter o conceito
tradicional de vaga. Ele expressa o número máximo de alunos por
curso que o FIES irá financiar se, e somente se, alguém selecionar
este curso e esta IES no sistema;
• As vagas sempre serão as ofertadas por microrregião;
• Não importa quantas vagas foram oferecidas. Importa quantos
alunos selecionam que vagas em que cursos por microrregião.
33. Relatório de acompanhamento por inscrito
• Disponível no SISFIES oferta, por mantenedor, desde de 20 de
junho.
34. Problemas principais que desmotivaram o Aluno em 2018_1:
• Cronograma: alunos desistem porque o semestre já está avançado.
• Sistema: experiência do usuário é muito ruim e ele desiste.
• Comunicação: desordenada e cheia de lacunas.
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