Salvador, quarta-feira, 27 de junho 2018

nota de corte do programa
será divulgada hoje.
A lista dos candidatos
pré-selecionados estará disponível também na página do
Prouni, a partir do dia 2 de julho para a primeira chamada.
Já no dia 16 de julho será divulgada a lista para a segunda
chamada.
Os estudantes ainda podem acompanhar as divulgações das notas de corte dos
cursos, pesquisar bolsas e conhecer todo o calendário do
processo seletivo no aplicativo do Prouni, disponível na
Google Play e App Store. Porém, não dá para fazer a inscrição pelo aplicativo, somente pelo site.
O Prouni é um programa do
Ministério da Educação que
concede bolsas integrais e
parciais de 50% em cursos de
graduação e sequenciais de
formação específica em instituições de educação superior privadas. As instituições
que participam do programa
têm isenção de alguns tributos.
Na primeira edição do
Prouni deste ano, foram ofertadas aproximadamente 243
mil bolsas, sendo 113.863 integrais e 129.124 parciais.
Desde que foi criado, em
2004, o Prouni já atendeu 2,5
milhões de estudantes, sendo
que 70% com bolsas integrais.

PASSO A PASSO
DA INSCRIÇÃO
1

TER REALIZADO O
ENEM

É NECESSÁRIO TER FEITO O EXAME
NACIONAL DO ENSINO MÉDIO DE
2017 E TER ALCANÇADO, NO
MÍNIMO, 450 PONTOS DE MÉDIA.

2

INSCRIÇÃO NO SITE

É PRECISO ACESSAR O SITE DO
PROUNI DISPONÍVEL NO ENDEREÇO
WWW.SITEPROUNI.MEC.GOV.BR
PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO E SE
CANDIDATAR ÀS BOLSAS.

3

NACIONALIDADE

SÓ PODEM PARTICIPAR DA
SELEÇÃO ESTUDANTES
BRASILEIROS QUE NÃO
POSSUEM CURSO SUPERIOR E
TENHAM CURSADO O ENSINO MÉDIO NA REDE
PÚBLICA OU COMO BOLSISTA INTEGRAL NA
REDE PRIVADA.

4

BOLSISTAS

ALUNOS BOLSISTA OU QUE
TENHAM ALGUMA DEFICIÊNCIA
FÍSICA, OU AINDA PROFESSORES
DA REDE PÚBLICA TAMBÉM PODEM
SOLICITAR BOLSAS.

5

RENDA FAMILIAR

PARA BOLSA INTEGRAL, O
CANDIDATO DEVE TER RENDA
FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ UM
SALÁRIO MÍNIMO E MEIO. JÁ
PARA BOLSA PARCIAL, É PRECISO TER RENDA
FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS
MÍNIMOS.
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Dívidas do Fies podem ser renegociadas
Estudantes que contrataram
o Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) e não estão
conseguindo pagar o financiamento em dia poderão renegociar as dívidas a partir
do segundo semestre deste
ano. Segundo o Ministério
da Educação (MEC), 453 mil
estudantes estão inadimplentes. Juntos, eles devem
R$ 10 bilhões.
O Fies concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos,
com avaliação positiva nos
processos conduzidos pelo
MEC. Atualmente, 2,7 milhões de estudantes são beneficiados.
As regras para a renegociação ainda serão definidas
pelo Comitê Gestor do Fies.
A previsão é para agosto. Os
estudantes poderão então
procurar a Caixa Econômica
Federal e normalizar sua situação.
O MEC informou que, no
momento, 826 mil estudantes estão em situação de
amortização e ainda começarão a quitar o empréstimo,
respeitados os prazos definidos para o pagamento.

DÍVIDAS
Em maio, o MEC publicou as
regras para a renegociação

das dívidas dos beneficiados
pelo Fies junto às instituições de ensino. As regras valem para aqueles que não
têm financiamento de 100%
e atrasaram o pagamento da
parte da mensalidade devida
às instituições nas quais estão matriculados.
A alta taxa da inadimplência foi um dos motivos
que fizeram com que o governo revisse as regras do
Fies. Em 2014, mais de 700
mil contratos foram firmados. Esse número caiu. A
previsão para este ano é de
100 mil contratos no chamado Fies público, bancado pelo governo.
Para tornar o programa
mais sustentável, a intenção
do governo agora é que o setor privado complemente a
oferta com 210 mil vagas financiadas com recursos de
fundos constitucionais regionais e do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Assim, o risco de crédito é assumido pelos bancos.
Segundo o último balanço, pouco mais de um terço
das vagas ofertadas pelo Fies
público foi preenchido no
primeiro semestre enquanto
foram ocupadas menos de
mil vagas do Fies privado.
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453MIL
estudantes estão
inadimplentes com o Fies

10BI

Valor total das dívidas
dos estudantes
inadimplentes

2,7MI

de alunos são
beneficiados pelo
financiamento estudantil

826MIL
estudantes estão em
situação de amortização
e ainda começarão a
quitar o empréstimo
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