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PROGRAMAUNIVERSIDADEPARATODOS- PROUNI

PROCESSOSELETIVO–PRIMEIROSEMESTREDE2020

OSECRETÁRIO DEEDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º do Decreto

nº 5.493, de 18 de julho de 2005, e tendo em vista o disposto na Portaria Norma va MECnº 1, de 2 de
janeiro de 2015, torna público o cronograma e demais procedimentos rela vos ao processo sele vo do
ProgramaUniversidadeparaTodos- Prouni referente ao primeiro semestre de 2020.

1. DASINSCRIÇÕES

1.1. As inscrições para o processo sele vo do Programa Universidade para Todos – Prouni referente ao
primeiro semestre de 2020 serão efetuadasem umaúnica etapa, exclusivamente pela internet, por meio
da página do Prouni no endereço eletrônico h p:/ /siteprouni.mec.gov.br, no período de 28 de janeiro de
2020 até as23 horase 59minutosde31 de janeiro de 2020, observado o horário oficial deBrasília - DF.

1.2. Somente poderá se inscrever no processo sele vo do Prouni o CANDIDATO brasileiro não portador
de diploma de curso superior que tenha par cipado do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem
referente à edição de 2019, observado o disposto no art. 8º da Portaria Norma va MECnº 1, de 2 de
janeiro de 2015, e que atendaapelomenosumadascondiçõesaseguir:

I - tenhacursado o ensino médio completo em escola da redepública;

II - tenha cursado o ensino médio completo em ins tuição privada, na condição de bolsista integral da
respec va ins tuição;

III - tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em ins tuição
privada, na condição debolsista integral da respec va ins tuição;

IV- seja pessoacom deficiência;

V - seja professor da rede pública de ensino, no efe vo exercício do magistério da educação básica e

integrando o quadro de pessoal permanente da ins tuição pública, conforme disposto no art. 3º do

Decreto nº 5.493, de 18 de julho de2005.

1.3. A inscrição no processo sele vo do Prouni condiciona-se ao cumprimento dos requisitos de renda

estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, podendo
o CANDIDATOse inscrever àsbolsas:



I - integrais, no caso em que a renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de 1,5 (um
vírgula cinco) salário-mínimo; ou

II - parciais, no caso em que a renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de 3 (três)
saláriosmínimos.

1.3.1. Os limites de renda de que trata o subitem 1.3 deste Edital não se aplicam

aos CANDIDATOS referidos no inciso V do art. 3º da Portaria Norma va MEC nº 1, de 2015, no caso
especificado em seu respec vo parágrafo único.

1.4. Paraefetuar sua inscrição o CANDIDATOdeverá, obrigatoriamente, informar:

I – seu número de inscrição do Enem 2019 e asenhamaisatual cadastradano referido Exame;

II – endereço de e-mail e número de telefone válidos, aos quais o Ministério da Educação poderá, a seu
critério, enviar comunicados periódicos referentes aos prazos e resultados do processo sele vo do
Prouni, e demais informações julgadasper nentes;

III – dadoscadastraisprópriose referentesao grupo familiar;

IV – em ordem de preferência, até 2 (duas) opções de ins tuição, local de oferta, curso, turno, po de
bolsa emodalidade de concorrência dentre asdisponíveis conforme sua renda familiar brutamensal per

capita e aadequação aoscritérios referidosnosar gos3º e 6º daPortariaNorma vaMECnº 1, de 2015.

1.5. A inscrição do CANDIDATO no processo sele vo do Prouni implicará a concordância expressa e

irretratável com o disposto na Portaria Norma vaMECnº 1, de 2015, no Termo de Adesão da ins tuição
de educação superior - IESpara a qual o CANDIDATOse inscreveu no Prouni, neste Edital, bem como nos
editaisdas ins tuiçõesparaasquais tenhase inscrito.

2. DASCHAMADAS

2.1. Oprocesso sele vo do Prouni será cons tuído de2 (duas) chamadassucessivas.

3. DADIVULGAÇÃODOSRESULTADOS

3.1. Os resultados com a lista dos CANDIDATOS pré-selecionados, nos termos do art. 12 da Portaria

Norma va MEC nº 1, de 2015, estarão disponíveis na página do Prouni na internet, no endereço
eletrônico h p:/ /siteprouni.mec.gov.br, nasseguintesdatas:

Primeira chamada: 4 de fevereiro de 2020.

Segundachamada: 18 de fevereiro de 2020.

3.2. O CANDIDATO poderá consultar o resultado das chamadas na página eletrônica do Prouni na
internet, referidano subitem 3.1, e nasins tuiçõesparaasquaisefetuou sua inscrição.

4. DA COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E EVENTUAL PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO DAS
INSTITUIÇÕES

4.1. O CANDIDATO pré-selecionado deverá comparecer à respec va IES para comprovação das
informações prestadas em sua inscrição e eventual par cipação em processo sele vo próprio da
ins tuição, quando for o caso, nasseguintesdatas:

Primeira chamada: de 4 a11 de fevereiro de 2020.

Segundachamada: de 18 a28 de fevereiro de 2020.

4.2. Éde exclusiva responsabilidade do CANDIDATOaobservância:

I - do local, data e horário de atendimento e demaisprocedimentosestabelecidospela IESpara aaferição
das informações; e

II - do local, datae horário de aplicação deprocesso sele vo próprio pela IES, se for o caso.

5. DOREGISTRONOSISPROUNI EDAEMISSÃODOSTERMOSPELASINSTITUIÇÕES

5.1. O registro da aprovação ou reprovação dos CANDIDATOS no Sistema Informa zado do Prouni -
Sisprouni e a emissão dos respec vosTermosde Concessão de Bolsa ou Termosde Reprovação pelas IES



deverão ser realizadosnasseguintesdatas:

Primeira chamada: de 4 a14 de fevereiro de 2020.

Segundachamada: de 18 de fevereiro de 2020 a3 demarço de2020.

5.2. OSisprouni ficará disponível para lançamento, pelas IES, do registro da aprovação ou da reprovação
dos CANDIDATOSaté as 23 horas e 59 minutos do úl mo dia de cada chamada, observado o horário
oficial deBrasília - DF.

6. DALISTADEESPERADOPROUNI

6.1. Para par cipar da lista de espera do Prouni, o CANDIDATOdeverámanifestar seu interesse por meio
da página do Prouni na internet, no endereço eletrônico h p:/ /siteprouni.mec.gov.br, no período de 6 a
9 demarço de2020.

6.2. A lista de esperaestarádisponível no Sisprouni para consultapelas IESno dia12 demarço de2020.

6.3. Os CANDIDATOS que tenham manifestado interesse em par cipar da lista de espera do Prouni
deverão comparecer às IESe entregar a documentação per nente para comprovação das informações
prestadas na inscrição e par cipação em eventual processo sele vo próprio da ins tuição, quando for o
caso, no período de 13 a16 demarço de2020.

6.4. O registro no Sisprouni da aprovação ou reprovação do CANDIDATO pré-selecionado em lista de
espera do Prouni e a emissão do respec vo Termo de Concessão de Bolsa ou Termo de Reprovação
deverão ser realizadospelas IESno período de 17 a23 demarço de2020.

6.5. Éde exclusiva responsabilidade da IESdivulgar a lista de espera do Prouni a todo o corpo discente,
inclusive mediante afixação em locais de grande circulação de CANDIDATOS e em suas páginas
eletrônicasna internet.

7. DASDISPOSIÇÕESFINAIS

7.1. Éde exclusiva responsabilidade do CANDIDATOaobservância dos:

I - prazos estabelecidos no presente Edital, bem como o acompanhamento de eventuais alterações por
meio da página do Prouni na internet, no endereço eletrônico h p:/ /siteprouni.mec.gov.br ou pela
Central deAtendimento doMEC(0800 616161);

II - os requisitos e os documentos exigidos para a comprovação das informações prestadas na inscrição,

nos termosdaPortariaNorma vaMECnº 1, de 2015.

7.2. Eventuaiscomunicadosdo Ministério daEducação acerca do processo sele vo do Prouni têm caráter
meramente complementar, não afastando a responsabilidade do CANDIDATO de se manter informado
acercadosprazose procedimentosreferidosno subitem 7.1.

7.3. OMinistério daEducação não se responsabilizarápor:

I - inscrição via internet não recebida por quaisquer mo vos de ordem técnica de computadores, falhas
de comunicação, conges onamentos das linhasde comunicação, por procedimento indevido, bem como
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, sendo de responsabilidade
do CANDIDATOacompanhar asituação de sua inscrição; e

II – inscrição via internet realizada ou alterada por terceiros por meio da coleta de informações
do CANDIDATOmediante engenharia social ou informaçõespublicadasem sitesquenão sejam doMEC.

7.3.1. Nos termos do inciso II do subitem 7.3., compete exclusivamente ao CANDIDATO a
responsabilidade pela guarda e sigilo de sua senha para inscrição e par cipação no processo sele vo de
que trataesteEdital.

7.3.1.1 O CANDIDATO não deverá compar lhar sua senha e dados cadastrais com outras pessoas ou
realizar qualquer outra ação quepossacomprometer asegurançade sua inscrição.

7.4. A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo CANDIDATO,
apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla



defesa, ensejará o encerramento da bolsa de estudo do Prouni, sem prejuízo das sanções penais
eventualmente cabíveis.

7.5. EsteEdital entra em vigor nadatade suapublicação.

ARNALDOLIMA

Documento assinado eletronicamente por Arnaldo BarbosaDe LimaJunior, Secretário(a), em
16/12/2019, às11:14, conforme horário oficial deBrasília, com fundamento daPortaria nº
1.042/2015 doMinistério daEducação.

Aauten cidadedeste documento pode ser conferidano site
h p:/ /sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1818712e
o código CRC20894D4E.
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