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Of. Semesp nº 0103/2021 

São Paulo, 29 de julho de 2021 

 

Aos cuidados de Simoney Oliveira Paranagua de Castro 

Coordenação-Geral de Políticas de Educação Superior do MEC 

 

Ref.: Inclusão Extraordinária de Candidatos ao PROUNI 

Como é de conhecimento de V. Sª., o SISPROUNI, sistema informatizado do PROUNI, 

passou por instabilidades sistêmicas durante o processo seletivo de novos bolsistas no 

primeiro semestre de 2021, como demonstrado abaixo: 

 

A respeito dos óbices do sistema informatizado, destacamos que as IES abriram 

demandas relatando os problemas dentro do prazo estabelecido. 

Soma-se a isso o fato de que o cronograma do programa estabelecia que os 
candidatos teriam até dia 13/05/2021 para entrega da documentação para confirmação 
das informações declaradas, e as IES teriam até dia 21/05/2021 para emitir os termos 
de aprovação ou reprovação desses candidatos.  
 
No entanto, conforme comunicado do MEC, o sistema passou a liberar novos 
candidatos fora do cronograma instituído, sem que a IES tivesse tempo hábil para 
convocação e comprovação das informações. Dessa forma, inúmeras instituições 
estão com candidatos aprovados nessa situação, e o SISPROUNI não mais permite 
suas inclusões. 

A despeito dos pedidos de inclusões extraordinárias, vale destacar que o 

MEC/PROUNI sempre acatou as solicitações das IES diante das verificações 

apresentadas, levando em consideração que os estudantes não poderiam ser 

prejudicados por problemas sistêmicos ou falha humana. 

Diante desse quadro, preocupados com o fato de que as IES não estão sendo 

amparadas, não recebendo respostas às demandas, o que dificulta diretamente a 

matrícula, a rematrícula e a continuidade dos estudos dos alunos do programa, nesse 

momento pandêmico em que a sociedade brasileira esta fragilizada, solicitamos o que 

segue: 
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Que seja aceito os pedidos de inclusão extraordinária das bolsas do Programa 

Universidade Para Todos – PROUNI do primeiro semestre de 2021. 

Sendo o que cumpria apresentar e solicitar neste momento, subscrevo-me. 

 Atenciosamente, 

 

 

Lúcia Maria Teixeira 

Presidente 


