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O Programa Universidade para Todos - Prouni tem com
bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 

perior. Criado pelo Governo Federal em 2004 
aneiro de 2005, oferece, em contrapartida, 

ensino que aderem ao Programa. 
  

para os cursos de licenciatura, o Prouni conta com 
pelas notas obtidas no Enem - Exame Nacional do Ens

co.  
  

Brasileira de Bancos (Febraban) e o Fies - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior, que possibilita ao bolsista parcial finan
bolsa do programa.  

  
Assim, o Programa Universidade para Todos, somado ao Programa de Apoio a Planos de 

Bem-vindo ao Prouni 
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 qual os bolsistas do Programa devem 
dirigir-se para tratar dos procedimentos de rotina 

Termo de Encerramento de Usufruto de Bolsa; 

2.2 - Coordenador/representante: 
nco representantes do Prouni em cada 

campus.  

letivas. 

ema Prouni - Sisprouni, de todos os 

3 - Sisprouni 

perior participantes do Programa, assim como 
istema que o MEC verifica, em tempo real, a 

idade dos documentos. 
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4 - A bolsa de estudo 
o na forma de desconto parcial ou 

das semestralidades ou anuidades escolares.  
elo estudante em semestres 

ida a totalidade das semestralidades ou 
anuidades escolares, e no caso de bolsa parcial, ca

restantes para outros cursos ou 

4.3 - Bolsa remanescente: 
A bolsa de estudo do Prouni abrange a totalidade da semestralidade ou anuidade do curso, 

exceto quando tratar-se de bolsa remanescente, uma 
Portanto, o estudante contemplado com bolsa remanes
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4.5 - Estudante inadimplente: 
ensalidades em semestres anteriores 

contratual. 
4.6. - Bolsista parcial: 

to a todos os descontos regulares e de 
ino, inclusive aqueles dados em virtude do 

pagamento pontual das mensalidades. 

desejar, pode se submeter a novo processo seletivo 
amente. 

O bolsista que desejar concorrer novamente ao proce
s para se candidatar. 

5 - Aproveitamento curricular
O estudante contemplado com uma bolsa do Prouni que

o estudante foi beneficiado.  
Para o estudante que for contemplado com a bolsa Pr

curso em que se encontra matriculado, basta dar continuidade aos seus estudos, depois de 
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 da sua bolsa de estudo para outro curso 
afim e, ainda, que para turno, campus ou mesmo outr

o que: 

tudante deseja se transferir estejam 
regularmente credenciados no Programa; 
exista vaga no curso para o qual o estudante deseja se transferir.  

de origem. 

: 

nenhuma vantagem nesse sentido. Uma vez efetivada a

decorrentes de: 

servidor estudante que mudar de sede por interesse 
ico federal civil ou militar 

estudante, ou seu dependente estudante, que acarret
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: 

de bolsa integral para parcial ou de bolsa parcial para integral; 
para cursos considerados insuficientes, segundo cri
consecutivas; 

e/ou suspendeu 6 semestres. O 
e 6 semestres. Dessa maneira, a 

ados ou suspensos do curso de 
origem do bolsista; 

Prouni (A) ovado no processo 
seletivo mais recente do Prouni em que tenham sido ofertadas bolsas para o curso de 
destino (B) xemplificando: A = 500 

menor
maior 

O bolsista do Prouni pode solicitar o trancamento d

sistas parciais;  
afastamento do bolsista, desde que devidamente justificado; 

do especificado pelo MEC. Nesse 
uni. 

de ensino para que o bolsista continue usufruindo a Bolsa do Prouni. 
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8 - Encerramento da bolsa 
s casos: 

spondente ao primeiro semestre de 

 gratuita de ensino superior; 
ado, ou qualquer outro curso 

r;  
letivo;  
prestada pelo bolsista, a qualquer momento; 
matriculado;  

ensino diferentes, da bolsa de 
estudo concedida pelo Prouni e do financiamento do Fundo de Financiamento ao 

o pendente na fase de 
Exemplificando: o estudante selecionado pelo Prouni

falecimento do bolsista. 

A bolsa do Prouni deve ser atualizada semestralmente, independentemente do regime 

continuidade da bolsa, caso o bolsista 
do.  

Bolsa. 
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procedimentos diferentes. 
Caso a bolsa esteja suspensa e o bolsista queira re

ar regularmente matriculado e com o 

bolsa deve ser suspensa pelo coordenador do Prouni 

O estudante, seja bolsista integral ou parcial, par
um estudante que cursa quatro disciplinas em um per

ua bolsa encerrada, visto que totalizou 
somente 50% de aproveitamento. 

Neste caso, o coordenador do Prouni, juntamente com
r as justificativas apresentadas pelo 

e autorizar, por duas vezes, a continuidade 
da bolsa. 

 Veja outros exemplos na tabela a seguir: 

1 1 
2 2 
3 3 
4 3 
5 4 
6 5 
7 6 
8 6 
9 7 
10 8 
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mo equivalente ao praticado na 
 concedido apenas a estudantes com bolsa 

es de ensino junto ao MEC. 

total do curso, em horas, e o resultado da multipli
ano letivo, sendo este fixado pela Lei de 

EC.  
squer outras bolsas da mesma 

natureza destinadas ao custeio de despesas educacio
quaisquer das esferas federativas. 

ecebimento da bolsa 

tema do Prouni. O pagamento da bolsa 

a corrente individual no Banco do 
lar ou contas abertas com CPF diferente 

ncia, para que seja efetivado o seu 

eses do ano. 

 bolsa integral do Prouni estiver em 



                                                                          
____________________________________________________________________________________________________________________

  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 11

sos: 

quando houver encerramento da bolsa de estudo do Prouni;  
quando o estudante for transferido para outro curso

ado para o custeio de despesas 
educacionais do bolsista; 
quando constatada inidoneidade de documento apresentado ou falsidade de 
quando solicitado pelo estudante. 

12 - Fies - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

Fies, os alunos devem estar regularmente matriculad
conduzidos pelo MEC.  

O bolsista parcial do Prouni pode financiar pelo Fi

a, independentemente do comprometimento 
da mensalidade na renda familiar mensal bruta per capita.  

o, o estudante comparece ao banco 
para contratar o financiamento. Ao banco, o estudante deve apresentar os documentos 

ntias previstas pelo programa, a saber: 

ois fiadores cujas rendas somadas 
sejam iguais ou superiores ao valor mensal financia
garantindo o pagamento do valor total financiado.  

Caso o estudante tenha dificuldades em apresentar u
garantir o seu financiamento junto ao Fies. Para tanto, o bolsista parcial deve verificar se a 

ssibilidade de garantia aos seus estudantes. Em 
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inscrever. 
Os estudantes que contratarem o Fies somente inicia

ensino diferentes, a bolsa concedida pelo Prouni e 
 ser encontradas no portal do 

programa em http://sisfiesportal.mec.gov.br/ ou no 
ontrato Fies:  

No caso em que o estudante contemplado com bolsa de
licitar junto ao agente financeiro o seu 

encerramento.  

 13.1 - Regulamento interno: 
Todos os alunos, inclusive os bolsistas do Prouni, 

13.2 - Cumprimento dos prazos: 
icos do estudante, assim como 

sabilidade exclusiva do bolsista.  
 13.3 - Descontos na mensalidade: 

as parciais do Prouni todos os 
e aqueles dados em virtude do pagamento 

pontual das mensalidades. Esta regra foi regulament
abril de 2012, que pode ser consultada no site do Prouni. 

 de abril de 1975. 
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13.5 - Bolsa remanescente: 

concedidas, em prazo estabelecido pelo MEC em Porta

meio do processo seletivo regular e 
submeter-se aos mesmos procedimentos operacionais do Prouni. 

 Os bolsistas do Prouni possuem os mesmos direitos 
a conceder aos bolsistas parciais do Programa 

 inclusive aqueles dados em virtude do 
pagamento pontual das mensalidades. 

 que manifeste interesse em candidatar-

  

suas unidades administrativas aos bolsistas do Prou

Os bolsistas que quiserem se candidatar a uma vaga 
scola-Empresa, pessoalmente ou pela 

rdar ser chamado para uma entrevista na 
CAIXA. 

Parceiros do 
Prouni. 

studantes bolsistas do Prouni.
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nteresse em participar do Programa, a 

Programa antes do prazo determinado, o bolsista ter
. 

e Controle Social do Prouni: 
tivas, que tem por finalidade 

garantir que o Prouni cumpra os seus objetivos. Com
e o controle social do Programa, visando ao seu ape
compromisso de oferecer aos estudantes brasileiros 

ensino superior, sendo pelo menos um deles, bolsist

tantes da sociedade civil, atualmente 
MSU e Educafro, e de representantes do MEC. 

 Controle Social do Prouni 

natureza consultiva, com a finalidade de promover a

rso, ou seja, em cada campus ou unidade onde 
tenha alunos matriculados. 

ograma; (ii) interagir com a comunidade 
ap; (iii) emitir, a cada processo seletivo, 

de ensino superior, que deve ser bolsista Prouni; II - 1 (um) representante do corpo docente das 
de 20 (vinte) horas semanais; III - 1 (um) represen
ensino superior, que deve ser o coordenador ou um dos representantes do Prouni na IES; e IV - 1 
(um) representante da sociedade civil. Sendo que ha
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0800.616161
Envio de mensagens: http://prouniportal.mec.gov.br 

http://prouniportal.mec.gov.br/

www.mec.gov.br/fies
Atendimento estudantes: http://www.fnde.gov.br/index.php/fale-conosco

0800.616161

http://www.inep.gov.br
 http://enem.inep.gov.br


