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Ministério da Educação

NOTA TÉCNICA Nº 8/2021/CGPOL/DIPPES/SESU/SESU

PROCESSO Nº 23000.023457/2021-21
INTERESSADO: SESU/DIPPES/IES

EMENTA: 1- Norma Operacional Semesp nº 124/20212. Informações. 3. Discussão sobre
processo remanescente do  Fies. 4 -  Sugestão de realização de Processo seletivo para o

2/2021 .
 

 

RELATÓRIO
1. A Semesp encaminhou ofício à Secretaria de Ensino Superior - SESu demonstrando a
preocupação das instituições de ensino superior do país com a não liberação do Edital das vagas
remanescentes para que os alunos possam concorrer às últimas vagas do Programa Universidade para
Todos (Prouni), com especial atenção às vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies), reforçando que o não preenchimento das vagas será extremamente danoso, não apenas para os
alunos que dependem desse financiamento e suas famílias, mas também para as instituições do setor,
que deixarão de oferecer essas vagas a um expressivo contingente de alunos, reduzindo ainda mais o
acesso dos brasileiros à educação superior.
2. Nesse sentido, esta Nota Técnica tem o objetivo de apresentar informações acerca de
justificativas que corroborem para a não recomendação de realização do processo seletivo remanescente
para o 2º/2021 do Prouni e Fies. 
3. É o relatório.

MÉRITO
DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
4. Desde o ano de 2020, esta Diretoria de Políticas e Programas vem buscando alternativas
e soluções para o Sistema do Fies, visando a melhora efetiva do preenchimento das vagas ofertadas em
cada processo seletivo. Destacamos a seguir.
5. Ajuste sistêmico implementado, para permitir que o estudante ao ser pré-selecionado
dentre as opções de cursos escolhidas na inscrição, e este curso possua restrição para realizar novos
contratos Fies, o sistema automaticamente o pré-selecione nas outras opções de cursos livres de
restrições.
6. Ainda visando a melhoria na efetiva ocupação das vagas, solicitamos à Subsecretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC alteração sistêmica, para possibilitar ao candidato
optar por cursos em diferentes grupos de preferência. Hoje, o candidato escolhe até 3 opções de cursos,
mas somente dentro do mesmo grupo de preferência, alterando essa condição permitirá ampliar as
possibilidades de escolha do candidato, podendo o candidato escolher cursos em diferentes áreas do
conhecimento, conceito de curso diferente, bem como a escolha de cursos em diferentes UF do País,
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ainda em fase de desenvolvimento pela STIC.
7. Mais uma ação de melhorias foi realizada por meio de alteração do sistema, visando o
aproveitamento das vagas não ocupadas no primeiro processo seletivo regular, somando ao total de
oferta prevista para o segundo processo seletivo regular do ano. Para 2021, está previsto na Resolução
do CG-FIES nº 44, de 31 de dezembro de 2020, um total 93mil vagas. Desse total, foram ofertadas
40mil vagas para o primeiro processo seletivo de 2021 e a previsão de 53mil para o segundo processo
seletivo regular de 2021. Após conclusão do primeiro processo seletivo foi identificada a não ocupação
de 16mil vagas. Assim, considerando os ajustes de sistema realizados, essas vagas não ocupadas foram
ofertadas junto às 53mil previstas para o semestre, totalizando 69 mil vagas no segundo processo
seletivo de 2021. Esta medida propiciou o aproveitamento de vagas sem a abertura de novo processo
seletivo específico de vagas remanescentes.
8. Importante proposta foi implementada por meio da Portaria nº 38, de 22 de janeiro de
2021, com  o aprimoramento das regras de ocupação de vagas remanescentes do Fies, cujo critério
passou a ser com base no desempenho obtido nas notas do Enem, igualmente ao que ocorre nos
processos seletivos regulares, e não mais apenas por ordem de conclusão de inscrição como era antes,
conforme observa-se abaixo:

Art. 26. As vagas remanescentes, compreendidas como aquelas eventualmente não ocupadas no
processo seletivo regular do Fies de que trata esta Portaria, poderão ser ofertadas em processo
específico e, quando for o caso, os procedimentos e prazos serão disciplinados em ato de
competência do Secretário da Educação Superior, observado, no que couber, as regras constantes
desta Portaria e, obrigatoriamente, deverão observar a ordem de classificação de acordo com as
notas obtidas pelos estudantes que tenham participado do Enem a partir da edição de 2010.
§ 1º Na ocorrência de processo específico, nos termos do caput, deverão ser observados a
quantidade de vagas remanescentes e o limite do número de vagas, por curso, a partir da proposta
de oferta de vagas das mantenedoras nos Termos de Participação do processo seletivo de que trata
esta Portaria.
§ 2º O candidato pré-selecionado no processo seletivo regular do Fies de que trata esta Portaria não
poderá se inscrever a eventual processo para ocupação de vagas remanescentes enquanto perdurar
situação de pendência nas fases de complementação no FiesSeleção, de validação de suas
informações pela CPSA ou de validação de suas informações pelo agente financeiro.
§ 3º O candidato não matriculado nos cursos em que a mantenedora de IES informou a não
formação de turma no período inicial do curso não poderá se inscrever às vagas remanescentes nos
referidos cursos.

9. O MEC adotou outras medidas administrativas de forma a propiciar o melhor
aproveitamento dessas vagas, como a abertura de três (3) listas de espera e a dilação do prazo para
convocação da lista de espera  até o dia 17 de setembro de 2021, com a publicação de edital de
alteração.  Essas  medidas visam minimizar os efeitos de um eventual não preenchimento de
vagas,  durante os processos seletivos regulares, observando que o alcance dessas ações então
vinculadas ao sistema informatizado e regras de execução do programa, observada a legislação e
normas vigentes. Serão realizados estudos mais detalhados sobre um melhor desempenho da política
pública de acesso por meio do financiamento estudantil, envolvendo a oferta de vagas e cursos pelas
IES, tanto a quantidade, localidade e qualidade,  a demanda por cursos relacionados com o mercado de
trabalho, a renda declarada e a comparada com bases de informações governamentais, o perfil do
candidato para financiamento, entre outros aspectos,  mas antes, está sendo realizada a depuração da
base de dados do sistema FIES, abrangendo a oferta e a inscrição, de forma a propiciar uma análise
segura dos dados.
DOS NÚMEROS DO FIES
10. Como referência de análise comparativa, observamos a partir do último processo seletivo
de vagas remanescentes do Fies realizado do 2º/2020, assim como ocorreu com os anteriores, que as
rotinas de execução dos programas oneram muito a reduzida equipe técnica do Ministério da
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Educação, e na referência comparativa, o referido processo somente ocupou 6 mil vagas. Ressalta-se
que apesar de se tratar de mesmo programa de acesso, a situação atual de execução se utiliza de
um sistema para o processo regular e outro para o de vagas remanescentes. Já mencionado
anteriormente, até então havia regramento distinto, já corrigido, conforme informado nos itens 7 e
8 acima. Assim,  neste segundo semestre de 2021,  houve a extensão das listas de espera e prorrogação
do prazo de convocação, conforme Edital nº 55, publicado no Diário Oficial de 30 de agosto de 2021.
Tais medidas ensejaram na condição mínima para a não realização de um processo seletivo de vagas
remanescentes para o 2º/2021.
11. Com as ações realizadas, observamos a seguinte situação na chamada de ocupação para a
3ª lista de espera do Fies do 2º/2021, onde dos 33.710 inscritos (por CPF) em diversos cursos
de diversas IES,   verificou-se que  33.068  manifestações de interesse eram para a  opção do curso de
medicina, cuja oferta era de apenas onze (11) vagas, ou seja, quase a totalidade de inscritos em lista de
espera era somente para o curso de medicina, sendo apenas 642 inscrições com interesse em outros
cursos.

 .
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12.  Realça-se ainda que dos 642 inscritos que não optaram para o curso de medicina, ou
seja, para os demais cursos, algumas das inscrições eram para cursos sem disponibilidade de
vagas ofertadas pelas IES. Percebe-se uma nítida concentração de interesse para determinados cursos
em detrimento a outros. Esta é uma fotografia da 3ª chamada de ocupação do Fies, conforme extração
do Power BI do MEC, restando apenas 351 vagas, que será objeto de nova chamada de ocupação com
uma quarta chamada da  lista de espera.

13. Analisando outro cenário, encontra-se o número de inscrições com status de vencidas,
que totalizou mais de 47 mil vagas. Cabe ressaltar que as vagas vencidas ocorrem em função de: perda
do interesse do estudante de complementar as informações da inscrição, após ser pré-selecionado; perda
de prazo da entrega da documentação pelo aluno à CPSA; e,  perda de prazo pela CPSA na análise da
documentação apresentada pelos candidatos, por não entrega da documentação pela CPSA no agente
operador e agente financeiro. Tais situações são recorrentes, gerando repetidas  solicitações pelas IES
de reabertura de prazos junto à  DIPPES/Sesu.
14. A Sesu tem atendido as solicitações de dilação ou reabertura de prazos,
visando viabilizar uma maior ocupação das vagas evitando os problemas apresentados no item anterior,
entretanto, o resultado efetivo de tais medidas não tem apresentado correlação de aumento na ocupação,
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além de onerar o processo seletivo com a ampliação de prazo de execução, muitas vezes ultrapassando
três meses de realização. Reforça-se que este comportamento é recorrente em todos os processos
seletivos, o que trouxe a conclusão de que se faz necessária uma capacitação junto às IES visando
evitar tais ocorrências, e ainda, a suspensão de tais prorrogações para os próximos processos seletivos
de forma a cumprir os editais e cronogramas.

15. Somado a todos esses fatos,  o processo seletivo de vagas remanescentes resulta
em adiamento da contratação do financiamento para até o segundo semestre seguinte, isto em função do
disposto no  Artigo nº 47 da Lei n° 9.394 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tal
situação gera uma nova etapa a ser tratada no processo regular seguinte, denominada complementação
das inscrições postergadas.  As inscrições postergadas ocorrem devido à demora no processo seletivo
que impede que o aluno consiga ingressar dentro do período inicial das aulas, motivo pelo qual tem a
conclusão da sua inscrição finalizada no semestre seguinte, onerando o processo regular, uma vez que é
necessário separar um período específico, antes da inscrições do novo processo seletivo, para que o
estudante complemente as informações das inscrições postergadas. Abaixo, demonstramos o
quantitativo até o momento da pesquisa de inscrições, nessa condição, para os próximos processos
seletivos.
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16. Outro aspecto importante de visualização do impacto para a realização de um novo
processo seletivo no semestre  é o que demonstramos abaixo, onde evidencia-se o alargamento do
tempo de execução do processo do Fies, desde a oferta de vagas pelas mantenedoras de IES, inscrição
do processo seletivo regular, incluindo o processo remanescente realizado no 2/2020 até o momento
anterior ao envio do estudante à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA.
Torna-se inquestionável a necessidade de se rever a forma de melhor ocupar as vagas do FIES, pois
como demonstra abaixo, como exemplo ocorrido, tudo se inicia em junho do ano e finaliza em
dezembro do mesmo ano. Neste formato, o sistema para acesso à educação superior via FIES  fica em
execução durante todo o ano. Assim, pelos motivos e dados informados, entende-se que está
demonstrada a inviabilidade da realização do processo seletivo de remanescente, neste período do
segundo semestre de 2021, e a se rever para os próximos anos.

 
 
 

 DO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS - PROUNI
17. O programa de acesso à educação superior via oferta de bolsas fixadas pela Lei nº
11.096, de 13 de janeiro de 2005, Prouni, com relação ao processo de abertura de bolsas remanescentes,
encontra-se de forma idêntica aos argumentos apresentados para o Fies.  Utilizando-se da última
informação de esclarecimento feita no item 16, comparamos igualmente ao Prouni o tempo de
realização do processo seletivo e sua oneração em tempo de execução.  Ao verificar a timeline completa
dos programas, percebe-se que o Prouni, apesar de apresentar menos fases que o Fies, tem um prazo
mais alongado, pois os atos preparatórios do processo regular começam em maio, mas se houver
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processo remanescente, se alongam tanto quanto o Fies, conforme se verifica abaixo:

18. O Prouni sofreu as mesmas  alterações  nas regras do processo remanescente que o Fies
e,  a partir do  primeiro semestre de 2021, o edital já previa que se houvesse processo seletivo de vagas
remanescentes, o  critério utilizado seria o meritocrático.
19. Houve necessidade de realização do processo remanescente no primeiro semestre em
função da divulgação do resultado do ENEM ter ocorrido após o processo seletivo regular, e o que ficou
demonstrado é que a alteração da  regra não teve influência sobre o número de ocupação das vagas
remanescentes, conforme demonstrado na tabela do item 21.
20. Outra questão relevante em relação ao Prouni  é que caso se opte por realizar um
processo remanescente, neste período do mês de setembro,  seria necessário suspender o processo de
atualização de bolsas que iria até 3/10/2021 e retomá-lo somente após a finalização do processo
remanescente, considerando todas as fases de realização de um novo processo de seleção, ocasinando
um atraso significativo nos preparativos do processo seletivo para 1/2022.
DOS NÚMEROS DO PROUNI
21. A planilha abaixo demonstra o percentual da taxa de  ocupação de bolsas do Prouni nos
processos remanescentes desde o primeiro semestre de 2018 até o primeiro semestre do ano de 2021.  O
percentual foi calculado levando em consideração as bolsas remanescentes preenchidas(ocupadas) em
relação às bolsas remanescentes ofertadas e no recorte do período o percentual se  mantém em torno de
16%. Nos dois últimos processos, houve  alteração em função do atual cenário de pandemia, que vem
refletindo o cenário econômico do país, lembrando que o percentual se manteve o mesmo, apesar da
mudança da regra no processo seletivo remanescente no primeiro semestre 2021.

22. Analisando o baixo percentual de ocupação de bolsas no processo seletivo de vagas
remanescente e o tempo que é necessário para a realização, conforme demonstrado no quadro do item
12, igualmente ao já relatado em relação ao Fies, neste momento, o processo seletivo não traria a
efetividade que se é esperada, colocando em risco a credibilidade, tanto do programa, quanto do
processo de ocupação.

 

CONCLUSÃO
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23. Considerando que teríamos que fazer mais dois processos seletivos, dos dois programas,
Prouni e o FIES, considerando todos os argumentos relacionados nesta nota técnica, aliado ao  fato de a
 equipe responsável pelos sistemas estar significativamente reduzida, também, o momento atípico de
substituição no mês de outubro da  fábrica de software que atende ao Ministério da Educação e,
finalmente, o fato de que essa execução de processos complexos envolve público externo durante esse
período de transição, elevaria substancialmente o risco de ocorrências de óbices sistêmicos e
um consequentemente aumento de demandas  judiciais, respaldando-se assim a não realização do
processo de ocupação de vagas e bolsas remanescentes em 2/2021. Cabe ainda esclarecer que, tanto
para o Fies como para o Prouni, os processos seletivos regulares utilizam sistemas distintos dos
sistemas para ocupação de bolsas e de vagas do processo de ocupação das vagas remanescentes, que no
caso dos dois programas necessitam de implementações das regras já divulgadas desde o início do ano. 
24. Além de tudo já exposto, toda a equipe de servidores e consultores da DIPPES
está concentrada nos esforços para o desenvolvimento dos novos sistemas informatizados dos três (3)
programas de acesso ao ensino superior,  totalmente remodelado, com uso de tecnologias mais
modernas, funcionais e interativas.
25. Acrescenta-se também o fato de que a partir do mês de outubro já se iniciam os
preparativos para a execução dos processos seletivos do primeiro semestre de 2022, iniciando pela
etapa de preparação da adesão das Instituições de Ensino Superior – IES e, em seguida, as demais
etapas, que conforme demonstrado na Timeline de processos anteriores, têm início três (3) meses antes
do início das inscrições.
26. Em razão de tudo isso, entende-se não ser recomendável permanecer com processos
seletivos em andamento e inconclusos elevando o nível de riscos operacionais neste segundo semestre
de 2021, devendo-se reavaliar para os demais semestres do ano de 2022.

 
 

Brasília, 23 de Setembro de 2021.
 
À Consideração Superior, 
 

Simoney Oliveira Paranguá de Castro
Coordenadora-Geral de Políticas de Educação Superior

                         De acordo. À consideração do Secretário de Educação Superior.
 

 
Edimilson Costa Silva

Diretor de Políticas e Programas de Educação Superior
 

                         De acordo.
 
 

Wagner Vilas Boas de Souza
Secretário de Educação Superior
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