
Prezados Estudantes.

Informamos que os boletos para os estudantes com FIES (parcial) que já validaram o aditamento 

referente a 2015/1 serão disponibilizados no NetStudent a partir do dia 25 de março.

Para os estudantes que

1. ainda não validaram o aditamento;

2. solicitaram transferência (interna ou externa), na qual o SISFIES continua travando o valor; ou

3. tenham situação do FIES não simplificado, na qual o SISFIES não está liberando o Documento 

de Regularidade de Matrícula (DRM),

o valor do FIES só será lançado na ficha financeira após a regularização da situação, 

em todos os casos descritos.

Teresópolis, 20 de março de 2015.

Esclarecimento sobre o  FIES (5)

Prof. Luis Eduardo Possidente Tostes
Diretor Geral da FESO

Profª. Verônica Santos Albuquerque
Reitora do UNIFESO

UNIFESO
Teresópolis - RJ

FESO
Teresópolis - RJ





Prezados Estudantes.

Conforme comunicado pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 

Superior do Rio De Janeiro (SEMERJ), o Secretário-Executivo do Ministério da Educação (MEC), 

Luiz Cláudio de Souza, informou que o SISFIES encontra-se destravado e que as instituições de 

ensino podem aditar os contratos do FIES sem o limite de 6,41%. Diante disto, já estamos 

realizando os aditamentos.

 

Solicitamos aos estudantes que procedam com a validação assim que receberem o aviso do 

SISFIES.

 

Em relação aos novos contratos o problema persiste, mas continuamos empenhados na busca de 

uma solução.

Teresópolis, 17 de março de 2015.
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Prezados Estudantes.

 

Ao longo da semana passada estivemos reunidos com a representação estudantil a respeito das 

mudanças impostas pelo MEC no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Tendo em vista a 

complexidade da situação, estamos aguardando um parecer conclusivo de nossa assessoria 

jurídica e buscando uma solução que traga segurança para você e para a Instituição.

 

Nos próximos dias divulgaremos as decisões tomadas e as orientações para regularizar essa 

situação. Até lá, ressaltamos, a continuidade dos seus estudos é a nossa prioridade.

 

Teresópolis, 13 de março de 2015.
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