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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA NORMATIVA Nº 23, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Altera dispositivos das Portarias Normativas MEC nº 1, de 22 de 
janeiro de 2010, nº 15, de 8 de julho de 2011, e nº 21, de 26 de 
dezembro de 2014, que dispõem sobre o Fundo de 
Financiamento Estudantil - Fies. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, 
parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.260, de 12 de 
julho de 2001, resolve:  

Art. 1º A Portaria Normativa MEC nº 1, de 22 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a 
seguinte alteração:  

"Art. 3º ....................................................................................  

§ 6º Sobre os encargos educacionais decorrentes dos contratos de financiamento 
garantidos pelo FGEDUC, a mantenedora pagará, a cada repasse:  

Art. 4º ......................................................................................  

§ 1º Dos encargos educacionais devidos mensalmente à mantenedora com adesão ao 
FGEDUC, o agente operador do FIES deverá destacar, a cada repasse, o valor do pagamento 
estabelecido no § 6º do art. 3º  

e: ...  

§ 8º O valor da recompra de que trata o § 3º não poderá exceder o valor estimado do 
repasse de títulos às entidades mantenedoras previsto para o mês imediatamente seguinte." Art. 
2º A Portaria Normativa MEC nº 15, de 8 de julho de 2011, passa a vigorar com a seguinte 
alteração:  

"Art. 33.....................................................................................  

§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo condiciona-se ao recebimento, pelo 
agente operador, dos contratos e termos aditivos encaminhados pelo agente financeiro até o dia 
20 de cada mês, ressalvados os instrumentos contratuais que exigirem correção após a conclusão 
do processo de validação pelo agente operador.  

§ 2º As entidades mantenedoras com número igual ou superior a 20.000 (vinte mil) 
matrículas financiadas pelo Fies terão a emissão e disponibilização de que trata o caput efetuadas 
em até 8 (oito) parcelas anuais.  

§ 3º As parcelas de que trata o parágrafo anterior terão intervalo mínimo de 45 
(quarenta e cinco) dias entre cada parcela e abrangerá um único mês de competência de encargos 
educacionais a cada emissão.  
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§ 4º As datas previstas para emissão serão divulgadas no Sisfies, conforme 
Programação de Repasses de CFT-E.  

§ 5º Para fins da apuração do número de matriculas de que trata o parágrafo segundo 
serão consideradas todas as instituições de ensino superior vinculadas a uma mesma entidade 
mantenedora e todas as entidades mantenedoras vinculadas a um mesmo grupo controlador, 
observadas as informações constantes do Sisfies e do Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos 
Superiores do Ministério da Educação, dentre outras de livre acesso ao agente operador do Fies.  

Art. 50-A O intervalo mínimo entre as parcelas de que trata o § 3º do Art. 33 desta 
Portaria, no exercício de 2015, será de 40 (quarenta) dias nas emissões referentes ao primeiro 
semestre e de 45 (quarenta e cinco) dias nas emissões referentes ao segundo semestre." (NR)  

Art. 3º A Portaria Normativa MEC nº 21, de 26 de dezembro de 2014, passa a vigorar 
com a seguinte alteração: "Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, exceto 
o art. 19 da Portaria Normativa MEC nº 10, de 2010, alterado pelo art. 3º desta Portaria, que terá 
vigência a partir do dia 30 de março de 2015." (NR)  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES 

 

 (DOU nº 252, terça-feira, 30 de dezembro de 2014, Seção 1 Página 35 ) 

 


