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Ofício  nº  105 /2021 

São Paulo, 05 de agosto de 2021 

Exmo. Sr.   

Milton Ribeiro    

Ministro da Educação - MEC   

 

Assunto: Impedimentos à adesão ao Prouni  

 

Senhor  Ministro,  

Dirijo-me respeitosamente a V. Exª., em nome da Diretoria do Semesp, com o objetivo de 

solicitar sua urgente interveniência para que o MEC solucione um problema técnico que, desde 

o primeiro semestre de 2021, está impedindo as mantenedoras de efetivarem os 

procedimentos no SISPROUNI, o sistema informatizado do Programa Universidade Para Todos 

(PROUNI) que permite a participação no programa. 

A despeito de uma série de ofícios encaminhados pelo Semesp à Diretoria de Gestão de 

Fundos e Benefícios do FNDE solicitando uma solução, tem sido impossível para as 

mantenedoras atualizarem os dados exigidos pelo sistema do órgão, causando prejuízos não 

apenas às IES envolvidas, mas também, e principalmente, aos alunos que dependem desse 

financiamento e suas famílias.  

O cronograma do programa estabelecia que os candidatos teriam até o dia 13/05/2021 para 

entrega da documentação para confirmação das informações declaradas, e as IES teriam até o 

dia 21/05/2021 para emitir os termos de aprovação ou reprovação desses candidatos. O 

referido sistema, no entanto, simplesmente se recusa a absorver as informações durante o 

processo seletivo de novos bolsistas, como demonstrado abaixo. 

 

 

Segundo os inúmeros relatos recebidos pelo Semesp, as IES abriram demandas dentro do 

prazo estabelecido, relatando as instabilidades sistêmicas com a respectiva documentação 

necessária para a apreciação do problema, mas as mantenedoras afetadas não estão 

conseguindo retorno da Digef.  

Soma-se a isso, o fato de que, conforme comunicado do MEC, o sistema passou a liberar novos 

candidatos fora do cronograma instituído, sem que as IES tivessem 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. 
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E toda a situação descrita acima, Senhor Ministro, tem ainda um agravante. Boa parte dos 

alunos que estão aguardando sua inclusão no PROUNI também conseguiu o financiamento 

pelo FIES, e como a situação desses estudantes não está regularizada no PROUNI, já que o 

sistema não traz a informação sobre as bolsas, as IES não podem aprovar o FIES, o que impede 

esses alunos de terem acesso concomitante aos dois programas. 

Diante desse quadro, e preocupados com o fato de que as IES não estão recebendo respostas 

às demandas, o que afeta diretamente a matrícula, a rematrícula e a continuidade dos estudos 

dos alunos nos dois programas, em um momento de pandemia em que a sociedade brasileira 

está fragilizada, gostaria de solicitar a V. Exª. que determine a aceitação dos pedidos de 

inclusão extraordinária das bolsas do PROUNI do primeiro semestre de 2021. 

Peço a compreensão de V. Exª. à solicitação encaminhada, considerando que o MEC/PROUNI 

sempre acatou pedidos de inclusões extraordinárias das IES diante de verificações como as que 

foram aqui apresentadas, levando em consideração que os estudantes não podem ser 

prejudicados por problemas sistêmicos ou falha humana. 

 

Agradecendo antecipadamente a intercessão de V. Exª para solução do problema, coloco-me à 

disposição para quaisquer outros esclarecimentos que sejam necessários e aproveito o ensejo 

para reiterar nossos votos de estima e consideração.  

 

Atenciosamente, 

 

Lúcia Teixeira 
Presidente 
 

 


