
                                         
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

    

  

Circular Eletrônica nº 1/2012 – FIES/PROUNI/FNDE/MEC 

          Brasília, 01 de fevereiro de 2012. 

 

 Assunto: Programa Universidade para Todos - Processo Seletivo 1º/2012 - 
orientações para comprovação de informações de candidatos financiados pelo Fies. 

 Prezados(as) Senhores(as), 

 1. Conforme é de conhecimento, a funcionalidade do aplicativo destinada à solicitação 
do encerramento da fase de utilização dos contratos do FIES, formalizados a partir de 15 de 
janeiro de 2010, encontra-se em fase de implementação pelo agente operador do Fundo. 

2.  Em face disso, o candidato pré-selecionado pelo ProUni para curso que tenha 
havido formação de turma no período letivo inicial e que comprovar as informações constantes 
em sua ficha de inscrição no prazo definido no Edital Prouni nº 1/2012, bem como for aprovado 
em processo seletivo próprio da instituição, se for o caso, deverá ter o Termo de Concessão de 
Bolsa do Prouni emitido, independentemente do registro no Sistema Informatizado do FIES 
(SisFIES) do encerramento da fase de utilização do contrato firmado no âmbito do FIES.  
 

3. O candidato pré-selecionado para a bolsa do Prouni deverá, para fins de 
atendimento ao disposto no art. 29 da Portaria Normativa MEC nº 1, de 6 de janeiro de 2012, 
assumir o compromisso formal de entregar imediatamente à CPSA da instituição de ensino 
onde encontra-se matriculado com contrato do FIES cópia do Termo de Concessão de Bolsa 
do Prouni e apresentar à Coordenação do ProUni documento comprobatório do encerramento 
da utilização do financiamento em até 30 dias a contar da data da liberação da funcionalidade 
do SisFIES para essa finalidade. 
 

4.  No caso dos candidatos financiados pelo FIES em data anterior ao dia 15 de janeiro 
de 2010, estes deverão apresentar à Coordenação do ProUni cópia da solicitação de 
encerramento do financiamento feita à Caixa Econômica Federal. 
 

5.  Ainda, é relevante ressaltar que o candidato pré-selecionado pelo ProUni não pode 
ser prejudicado ou impedido pela instituição de ensino superior de comprovar as informações 
constantes em sua ficha de inscrição, ou de ter o termo de concessão de bolsa emitido, por 
fatos relacionados ao Fies que o mesmo não seja responsável. 
 

6. Esclarecimentos adicionais eventualmente julgados necessários poderão ser obtidos 
por meio do endereço eletrônico iesprouni@mec.gov.br. 
 

 
Atenciosamente, 

 
Ministério da Educação 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
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