
 
 

GABINETE DO MINISTRO 

 

PORTARIA NORMATIVA Nº. 5, DE 14 DE MARÇO DE 2013 

 

 

Altera as Portarias Normativas 
MEC nº 1, de 22 de janeiro de 
2010; nº 23, de 10 de novembro 
de 2011; nº 25, de 22 de 
dezembro de 2011; nº 16, de 4 de 
setembro de 2012; e nº 28, de 28 
de dezembro de 2012, que 
dispõem sobre o Fundo de 
Financiamento Estudantil – Fies.  
. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da 

atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e 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 as seguintes alterações: 

"Art. 12. ............................................................................................  

c) presidente, vice-presidente e equipe de apoio técnico da 

Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), respeitada 

a competência do representante da instituição de ensino e do representante da 

IES para o local de oferta de cursos;" (N.R.) 

"Art. 13. ............................................................................................ 

II - ..................................................................................................... 

b) presidente, vice-presidente e equipe de apoio técnico da CPSA, 

respeitada a competência do representante legal da mantenedora e do 

representante da IES para o local de oferta de cursos."(N.R.) 

"Art. 14. Compete ao representante da IES no local de oferta de 

cursos, de forma concorrente com o representante legal da mantenedora e com 

o representante da instituição de ensino: 



I - indicar e cadastrar no Sisfies os membros da CPSA e dos 

integrantes da respectiva equipe de apoio técnico, observado o disposto nos §§ 

1º e 2º do art. 23; 

II - autorizar o acesso no Sisfies ao presidente, vice-presidente e 

à equipe de apoio técnico da CPSA." (N.R.) 

"Art. 23.............................................................................................. 

§ 5º A CPSA poderá contar com uma equipe de apoio técnico, 

composta por até 10 funcionários efetivos da IES e lotados no mesmo local de 

oferta de curso da CPSA. 

§ 6º A equipe de que trata o parágrafo anterior, sob a supervisão 

do presidente e vice-presidente da CPSA, poderá exercer as atribuições a que 

se referem os incisos III, IV, VI e VII do art. 24 desta Portaria, os arts. 5º e 6º da 

Portaria Normativa MEC nº 25, de 22 de dezembro de 2011, o art. 1º da 

Portaria Normativa MEC nº 16, de 4 de setembro de 2012, e o art. 1º da 

Portaria Normativa MEC no 28, de 28 de dezembro de 2012. 

§ 7º O representante do local de oferta de cursos, após 

concluídos os procedimentos previstos no inciso I do art. 14, deverá: 

I - imprimir o Termo de Constituição da CPSA gerado pelo Sisfies 

e providenciar a assinatura de cada um de seus membros; 

II - inserir no Sisfies o Termo de Constituição da CPSA 

devidamente assinado por todos os seus membros." (N.R.) 

"Art. 24. ............................................................................................ 

II - permitir a divulgação, inclusive via internet, dos nomes e dos 

endereços eletrônicos dos membros da CPSA e dos integrantes da respectiva 

equipe de apoio técnico; 

§ 1º Os originais documentos referidos nos incisos IV e VI deste 

artigo deverão ser emitidos, assinados e entregues ao estudante pelo 

presidente, vice-presidente ou integrante da respectiva equipe de apoio 

técnico. 

§ 2º A CPSA e respectiva equipe de apoio técnico poderão adotar 

as medidas necessárias junto ao estudante para regularizar a ausência ou 

desconformidade dos documentos ou informações referidos no inciso III deste 

artigo. 

.......................................................................................................... 



§ 4º Os membros da CPSA e os integrantes da respectiva equipe 

de apoio técnico responderão administrativa, civil e penalmente, respondendo 

solidariamente a instituição de ensino e a respectiva mantenedora, nos termos 

da legislação aplicável. 

§ 5º À CPSA e à equipe de apoio técnico é vedado efetuar a 

validação de que trata o inciso III do caput deste artigo para concessão de 

financiamento a estudante matriculado em curso para o qual não tenha sido 

confirmada a formação da respectiva turma na IES." (N.R.) 

Art. 2º A Portaria Normativa MEC nº 23, de 10 de novembro de 

2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2º .............................................................................................. 

I - em caso positivo, confirmar a solicitação de aditamento em até 

20 (vinte) dias contados a partir da data da conclusão da solicitação e, em 

seguida, comparecer à CPSA para retirar uma via do Documento de 

Regularidade de Matrícula - DRM, devidamente assinada pelo presidente, vice-

presidente ou integrante da respectiva equipe de apoio técnico da Comissão; 

........................................................................................"(N.R.) 

"Art. 4º 

§ 1º .................................................................................................. 

I - a via que ficará sob a posse do estudante deverá ser assinada 

pelo presidente, vice-presidente ou integrante da respectiva equipe de apoio 

técnico da CPSA, sendo dispensada, neste caso, a presença do estudante ao 

banco para formalizar o aditamento; 

II - a via da CPSA deverá ser assinada pelo presidente, 

vicepresidente ou integrante da respectiva equipe de apoio técnico, bem como 

pelos demais membros da Comissão, incluídos o presidente e o vice-

presidente, para posterior arquivamento e guarda nos termos do § 3o do art. 24 

da Portaria Normativa MEC nº 1, de 22 de janeiro de 2010. 

§ 2º............................................................................... 

I - a via do banco deverá ser assinada pelo estudante e pelo 

presidente, vice-presidente ou integrante da respectiva equipe de apoio técnico 

e entregue ao estudante para fins de habilitação à formalização do aditamento 

perante o banco; 

II - a via da CPSA deverá ser assinada pelo estudante e pelo 

presidente, vice-presidente da CPSA ou integrante da respectiva equipe de 



apoio técnico, bem como pelos demais membros integrantes da comissão, 

incluídos o presidente e o vice-presidente, para posterior arquivamento e 

guarda nos termos do § 3º do art. 24 da Portaria Normativa MEC nº 1, de 22 de 

janeiro de 2010." (N.R.) 

Art. 3º A Portaria Normativa MEC nº 25, de 22 de dezembro de 

2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 7º .............................................................................................. 

Parágrafo único. .............................................................................. 

I - a via que ficará sob a posse do estudante deverá ser assinada 

pelo estudante e pelo presidente, vice-presidente ou integrante da respectiva 

equipe de apoio técnico da CPSA de destino; 

II - a via da CPSA de destino deverá ser assinada pelo estudante 

e pelo presidente, vice-presidente ou integrante da respectiva equipe de apoio 

técnico, bem como pelos demais membros integrantes da CPSA, incluídos o 

presidente e o vice-presidente, para posterior arquivamento e guarda nos 

termos do § 3º do artigo 24, da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2010. (N.R.) 

Art. 4º A Portaria Normativa MEC nº 16, de 4 de setembro de 

2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

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

§3º.................................................................................................... 

I - a via destinada ao estudante deverá ser assinada pelo 

estudante e pelo presidente, vice-presidente ou integrante da respectiva equipe 

de apoio técnico da CPSA; 

II - a via da CPSA deverá ser assinada pelo estudante e pelo 

presidente, vice-presidente da CPSA ou integrante da respectiva equipe de 

apoio técnico, bem como pelos demais membros integrantes da comissão, 

incluídos o presidente e o vice-presidente, para posterior arquivamento e 

guarda nos termos do § 3º do art. 24 da Portaria Normativa MEC nº 1, de 22 de 

janeiro de 2010." (N.R.) 

Art. 5º A Portaria Normativa MEC nº 28, de 28 de dezembro de 

2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

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

§3º.................................................................................................... 



I - a via destinada ao estudante deverá ser assinada pelo 

estudante e pelo presidente, vice-presidente ou integrante da respectiva equipe 

de apoio técnico da CPSA; e 

II - a via da CPSA deverá ser assinada pelo estudante e pelo 

presidente, vice-presidente da CPSA ou integrante da respectiva equipe de 

apoio técnico, bem como pelos demais membros integrantes da comissão, 

incluídos o presidente e o vice-presidente, para posterior arquivamento e 

guarda nos termos do § 3º do art. 24 da Portaria Normativa MEC nº 1, de 22 de 

janeiro de 2010." (N.R.) 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15/03/2013 


