
NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE O FIES 
 
O Governo Federal tem realizado mudanças abruptas e unilaterais em relação ao FIES, causando 
sérios transtornos e prejuízos aos alunos e às instituições de ensino superior em todo o Brasil. Isso tem 
causado constantes reclamações sobre o FIES, tanto em relação aos novos contratos quanto em 
relação aos aditamentos de contratos firmados nos semestres passados (contratos antigos). Diante 
disso, a UNESC esclarece o seguinte: 
 
1) O SISFIES (Sistema Operacional que gerencia o FIES) é de exclusiva competência do Governo 
Federal, que fixou uma regra absurda ao estabelecer um teto para o lançamento do valor a ser 
financiado, mesmo que este valor seja lançado com base no desconto-pontualidade (valor do dia 1º). 
 
2) Ao proceder ao lançamento no SISFIES do valor correto da semestralidade de 2015, que é calculada 
a partir do valor da mensalidade atual, fixada de acordo com a Lei 9.870/99 (lei que trata sobre as 
mensalidades escolares), há recusa de tal lançamento forçando que seja lançado um valor abaixo do 
oficial. Não se pode aceitar essa imposição que contraria o que prescreve a citada Lei.  
 
3) Em um ato unilateral por meio do SISFIES, o Governo Federal impôs um limite para os 
financiamentos de 2015, que passaram a ter como teto o valor das mensalidades do 2º semestre de 
2014, com acréscimo de 6,41%, índice menor do que o reajuste da mensalidade para 2015 calculado 
em planilha com base na Lei 9.870/99. Se a UNESC aceitar o lançamento de um valor à menor do valor 
que é correto terá um prejuízo que ocasionará um desequilíbrio financeiro comprometedor. O mesmo 
problema está ocorrendo com inúmeras instituições Brasil afora. 
 
4) A UNESC fixa um limite financeiro global em reais, mas não estabelece nenhum limite de vagas ou 
de valores individuais para o FIES. Desta forma, a limitação atual é de inteira responsabilidade do 
Governo Federal. 
 
5) O Governo Federal não está honrando o compromisso de acatar o valor correto do semestre 
requerido pelos alunos para financiar as mensalidades escolares de 2015/1, que foram reajustadas 
conforme a Lei 9.870/99, de acordo com a real variação dos custos, que são impactados com a alta 
inflação, com elevação dos gastos com o custeio de pessoal (professores e técnicos administrativos), 
equipamentos, materiais, insumos e demais investimentos em qualidade e estrutura física para a 
melhoria das condições de oferta de ensino pela UNESC. 
 
6) Sem qualquer diálogo e desrespeitando a Lei 9.870, o Governo Federal estabeleceu que, em 2015, 
das 12 mensalidades de alunos financiados pelo FIES pretende quitar apenas 8 às instituições, e que 
as outras 4 parcelas serão pagas após a formatura do aluno, prejudicando de maneira absurda as 
instituições de ensino que necessitam do repasse pontual de tais recursos para honrar seus 
compromissos financeiros mensais, inclusive para pagar os salários de seus professores e funcionários. 
 
7) Diante de todo este cenário e inconformada com tais medidas que não são aceitáveis, a UNESC está 
questionando judicialmente tais alterações junto ao MEC/FNDE, mesmo porque várias delas, além de 
injustas, ferem a Constituição Federal e não possuem amparo legal, atingindo, principalmente, alunos 
com estudos e financiamentos já em curso. 
 
8) Na ação judicial proposta, a UNESC está pleiteando que o SISFIES/FNDE aceite o valor correto e 
oficial da semestralidade para que o contrato seja liberado ao aluno, além da prorrogação do prazo para 
não causar prejuízos àqueles que estão tentando o financiamento e têm prazo a cumprir.  
 
9) Por fim, ratificamos que o problema está sendo gerado pelo SISFIES/FNDE pela imposição absurda 
de uma condição ilegal, prejudicando as faculdades e seus alunos em todo o país. 

 
 

 
 

 


