Of. FÓRUM nº 020/2020
Brasília/DF, 23 de março de 2020.
Ao Senhor Presidente da República
Jair Messias Bolsonaro
C/C: Ministro da Economia – Paulo Guedes
C/C: Ministro da Educação – Abraham Weintraub
Assunto: Pedido de antecipação do repasse dos valores do FIES relativos aos
contratos já devidamente formalizados e aditados.

Senhor Presidente,

O Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior
Particular, na condição de representante das mantenedoras, sindicatos e
associações do ensino superior e de ensino básico particular do país, vem,
respeitosamente, diante de todo cenário solicitar que seja adotada medida
simples de antecipação do repasse do Fies, o que terá imensa repercussão
positiva para viabilizar a continuidade das atividades das instituições de educação
superior com reflexos, inclusive, na manutenção dos postos de trabalho.
Considerando que:
1. a oferta de vagas no âmbito do Fies é estruturada com base
em um orçamento anteriormente previsto para honrar os
valores da prestação dos serviços educacionais;

2. a lógica de prestação dos serviços educacionais no âmbito do
Fies é semestral, portanto, o estudante ingressante no
primeiro semestre de 2020 irá cursar até o final deste
semestre;
3. a conclusão da contratação para os novos ingressantes, bem
como o aditamento de renovação dos alunos veteranos
ocorrida no início do semestre, já dá uma dimensão clara dos
valores que serão dispendidos pelo Tesouro Nacional durante a
semestralidade;
4. o valor repassado do Fies é vital para a sustentabilidade
financeira de pequenas e médias instituições; e
5. a estruturação para substituição das aulas presenciais por
alternativas tecnológicas irá exigir investimento emergencial e
ocorrem num momento absolutamente crítico da nossa
economia.
A antecipação do repasse dos valores do Fies em relação aos
financiamentos com contratação já concluída pelos estudantes ingressantes,
bem como daqueles que já fizeram o aditamento de renovação do contrato,
tem previsão orçamentária que a lastreia, absoluta segurança jurídica para
Governo Federal, estudantes e instituições, além de garantir a sustentabilidade
financeira das IES para o enfrentamento dessa situação.

Em face do exposto, diante do grave cenário para os impactos da
crise na educação no Brasil, o Fórum das Entidades Representativas do Ensino
Superior Particular vem trazer suas contribuições e solicitações para que sejam
avaliadas.

Respeitosamente,

Celso Niskier

Arthur Sperandeo de Macedo

Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior – ABMES

Associação Nacional dos Centros
Universitários – ANACEU

Edgard Larry Andrade Soares

Paulo Antonio Gomes Cardim

Associação Brasileira das Mantenedoras
das Faculdades – ABRAFI

Confederação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN

Hermes Ferreira Figueiredo

Amábile Pacios

Sindicato das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo – SEMESP

Federação Nacional das Escolas
Particulares – FENEP

Rui Otávio Bernardes de Andrade
Sindicado das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior no
Estado do RJ – SEMERJ

