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Ministério da Educação

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2019 - UASG 150002

Número do Contrato: 32/2014.
Nº Processo: 23000003066201461.
PREGÃO SISPP Nº 15/2014. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -.CNPJ Contratado:
24913412000180. Contratado : BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.-.Objeto: Prorrogar,
em caráter excepcional, o prazo de vigência do Contrato nº32/2014 e consignar na dotação
orçamentária específica as despesas decorrentes. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93.
Vigência: 29/05/2019 a 29/05/2020. Valor Total: R$42.022.669,80. Fonte: 8100915173 -
2019NE800429. Data de Assinatura: 29/05/2019.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
EDITAL Nº 37/2019

PROCESSO SELETIVO 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE ESTUDANTES-CONVÊNIO
DE GRADUAÇÃO - PEC-G

PROCESSO Nº 23000.011800/2019-70
O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior

(SESU), e tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.948 de 12 de março de 2013, torna
pública a abertura de inscrições e demais procedimentos relativos ao Processo Seletivo do
Programa de Estudantes-Convênio de Graduação - PEC-G para o ano letivo de 2020.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 03 de junho a 31 de julho de 2019. INFORMAÇÕES SOBRE
RESULTADOS, E ÍNITEGRA DO EDITAL estão disponíveis no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w . d c e . m r e . g o v . b r / P EC / G / p r o c e s s o _ s e l e t i v o / i n s c r i c o e s . p h p

ARNALDO LIMA BARBOSA
Secretário

EDITAL Nº 38, DE 28 DE MAIO DE 2019
PROCESSO SELETIVO - SEGUNDO SEMESTRE DE 2019

FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - P-FIES

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 16 da Portaria MEC nº 952, de 2 de maio de 2019, torna público o cronograma e
demais procedimentos relativos ao processo seletivo do Fundo de Financiamento
Estudantil - Fies e do Programa de Financiamento Estudantil - P-Fies referente ao segundo
semestre de 2019.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições dos CANDIDATOS interessados em participar do processo

seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies e do Programa de Financiamento
Estudantil - P-Fies referente ao segundo semestre de 2019 devem ser efetuadas,
exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de Seleção do Fies - FiesSeleção, no
endereço eletrônico http://fies.mec.gov.br.

1.1.1. O FiesSeleção ficará disponível para inscrição dos CANDIDATOS no
período de 25 de junho de 2019 até as 23 horas e 59 minutos do dia 1º de julho de 2019,
observado o horário oficial de Brasília-DF.

1.1.2. Somente poderá se inscrever no processo seletivo do Fies e do P-Fies
referente ao segundo semestre de 2019 o CANDIDATO que, cumulativamente, atenda as
seguintes condições:

I - tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem a partir da
edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a
quatrocentos e cinquenta pontos e nota na prova de redação superior a 0 (zero);

II - possua renda familiar mensal bruta per capita de:
a) até 3 (três) salários mínimos, na modalidade de financiamento do Fies, nos

termos do art. 5º-C da Lei nº 10.260, de 2001; e
b) até 5 (cinco) salários mínimos, na modalidade de financiamento do P-Fies,

nos termos dos arts. 15-D a 15-M da Lei nº 10.260, de 2001.
1.1.2.1. O candidato que tenha inscrição com conclusão postergada de

processos seletivos anteriores somente poderá concluir a inscrição no processo seletivo de
que trata este Edital após o cancelamento da inscrição postergada.

1.2. Para efetuar sua inscrição no processo seletivo do Fies e do P-Fies
referente ao segundo semestre de 2019, o CANDIDATO deverá obrigatoriamente
informar:

I - o seu número de registro no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - a sua data de nascimento, consoante consta do CPF;
III - correio eletrônico (e-mail) pessoal válido;
IV - os nomes dos membros do seu grupo familiar, o número de registro no

CPF dos membros do seu grupo familiar com idade igual ou superior a 14 (quatorze) anos,
as respectivas datas de nascimento consoante constam do referido Cadastro de Pessoa
Física, e, se for o caso, a renda bruta mensal de cada componente do grupo familiar;

V - os parâmetros que definem o grupo de preferência;
VI - a ordem de prioridade das 3 (três) opções de curso/turno/local de oferta

entre as disponíveis no referido grupo; e
VII - demais exigências solicitadas no âmbito do FiesSeleção.
1.2.1. A definição do grupo de preferência, referida no inciso V do subitem 1.2

deste Edital, ocorrerá por meio de pesquisa no FiesSeleção, devendo o CANDIDAT O
escolher estado, município e nomenclatura do curso, e podendo indicar, alternativamente,
instituição de educação superior - IES e local de oferta do curso.

1.2.1.1. Ao finalizar a pesquisa, o candidato terá como resultado as
possibilidades de curso, turno, IES e local de oferta e, ao selecionar um desses cursos,
definirá sua primeira opção e o grupo de preferência organizado por:

a) região;
b) mesorregião;
c) curso e o conceito do curso atribuído pelo Sinaes;
d) área e subárea de conhecimento.
1.2.2. Após a definição da sua primeira opção e do grupo de preferência, o

CANDIDATO poderá indicar em ordem de prioridade até mais 2 (duas) opções de
curso/turno/local de oferta/IES entre as disponíveis no referido grupo, de forma a
alcançar o número de 3 (três) opções, observadas as vagas ofertadas no processo seletivo
do Fies e do P-Fies referente ao segundo semestre de 2019.

1.2.2.1. Caso o grupo de preferência seja composto de número menor do que
3 (três) cursos/turnos/locais de oferta/IES, o CANDIDATO poderá indicar em ordem de
prioridade a quantidade correspondente à disponibilidade existente no referido grupo de
preferência.

1.2.2.2. Ao CANDIDATO com perfil de renda de até 3 (três) salários mínimos de
renda familiar mensal bruta per capita:

I - será possível a inscrição exclusiva na modalidade P-Fies somente se não
houver disponibilidade de vagas nas 3 (três) opções de curso/turno/local de oferta/IES
indicadas no grupo de preferência escolhido na modalidade Fies; e

II - caso qualquer uma das opções de curso/turno/local de oferta/IES indicadas
no grupo de preferência escolhido na modalidade Fies também tenha vaga disponível na
modalidade P-Fies, ao finalizar sua inscrição na modalidade Fies, o CANDIDATO estará
automaticamente inscrito na modalidade P-Fies.

1.2.2.3. Na hipótese de ocorrência do disposto no inciso II do subitem 1.2.2.2
deste Edital, o CANDIDATO:

I - será direcionado à aba no FiesSeleção denominada "informações adicionais"
para complementação de dados a serem disponibilizados, ao final do período de inscrição,
aos Agentes Financeiros Operadores de Crédito - AFOCs que possuam relação jurídica
formalmente estabelecida com a mantenedora da IES em que o curso/turno/local de
oferta é disponibilizado;

II - autorizará o envio aos AFOCs dos dados das abas anteriormente
preenchidas que também constarem da aba denominada "informações adicionais"; e

III - poderá acompanhar a situação das inscrições em ambas as
modalidades.

1.2.2.4. O CANDIDATO com renda familiar mensal bruta per capita acima de 3
(três) e até 5 (cinco) salários mínimos somente poderá se inscrever na modalidade P-
Fies.

1.2.3. Compete exclusivamente ao CANDIDATO certificar-se de que cumpre os
requisitos estabelecidos para concorrer no processo seletivo de que trata este Edital,
observadas as vedações previstas nas normas que regulamentam o Fies e o P-Fies e nos
regulamentos definidos pelo CG-Fies, e as demais exigências previstas na Portaria MEC nº

952, de 2019, na Portaria MEC nº 209, de 7 de março de 2018, e nos demais normativos
vigentes que disciplinem o Fies e o P-Fies na data de assinatura do contrato de
financiamento estudantil.

1.3. A inscrição do CANDIDATO no processo seletivo do Fies e do P-Fies
referente ao segundo semestre de 2019 implicará:

I - a concordância expressa e irretratável com o disposto neste Edital, na
Portaria MEC nº 952, de 2019, e na Portaria MEC nº 209, de 2018;

II - o consentimento para a utilização e a divulgação de suas notas no Enem
e das informações prestadas no Exame, inclusive aquelas constantes do questionário
socioeconômico, das informações relacionadas ao seu Cadastro de Pessoa Física - CPF no
Censo da Educação Superior, assim como os dados referentes à sua participação no
referido processo seletivo do Fies e do P-Fies.

1.4. Durante o período de inscrição, o CANDIDATO poderá alterar a sua opção
de grupo de preferência, bem como efetuar o seu cancelamento.

1.4.1. De igual modo, o CANDIDATO poderá alterar suas indicações e ordem de
prioridade de curso/turno/local de oferta dentre as disponíveis no grupo de preferência,
bem como efetuar o cancelamento da indicação de algum dos cursos.

1.4.2. Para fins do disposto nos subitens 1.4 e 1.4.1 deste Edital, a classificação
no processo seletivo de que trata este Edital será efetuada com base na última alteração
realizada e confirmada pelo CANDIDATO no FiesSeleção, devendo ainda observar todas as
regras e procedimentos do item 1 e de seus subitens deste Edital.

1.4.3. A inscrição no processo seletivo do Fies e do P-Fies referente ao
segundo semestre de 2019 assegura apenas a expectativa de direito à vaga para a qual
o CANDIDATO se inscreveu, estando a contratação do financiamento estudantil em uma
das referidas modalidades condicionada às regras de classificação, pré-aprovação e pré-
seleção, nos termos da Portaria MEC nº 209, de 2018, e da Portaria MEC nº 952, de 2019,
e ao cumprimento das demais regras e procedimentos constantes dos demais normativos
das referidas modalidades de financiamento vigentes no momento da contratação.

1.4.3.1. No caso da modalidade Fies, a contratação do financiamento
estudantil pelo CANDIDATO fica condicionada também à complementação de sua inscrição
no FiesSeleção em caso de ter sido pré-selecionado.

1.4.3.2. No caso da modalidade P-Fies, a contratação do financiamento
estudantil pelo CANDIDATO fica condicionada à:

I - pré-aprovação por um AFOC dentre aqueles que operam no grupo de
interesse e cursos indicados;

II - análise pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento
(CPSA), a qual deverá respeitar a ordem de apresentação dos candidatos pré-aprovados,
considerando a disponibilidade de vagas no curso/turno/local de oferta/IES, e poderá
resultar na emissão do Documento de Regularidade de Inscrição (DRI) ou outro
documento equivalente; e

III - análise dos documentos e informações pelo AFOC, nos termos da
regulamentação de sua relação jurídica com a mantenedora para cuja vaga o CAN D I DAT O
tenha sido pré-aprovado.

1.5. A participação do CANDIDATO no processo seletivo referente ao segundo
semestre de 2019 independe de sua aprovação em processo seletivo próprio da
instituição para a qual pleiteia uma vaga, nos termos do caput do art. 1º da Lei nº 10.260,
de 2001.

2. DA CLASSIFICAÇÃO
2.1. Observada a modalidade de financiamento - Fies ou P-Fies - realizada e

confirmada no período de inscrição e os limites de vagas por grupo de preferência e por
curso/turno/local de oferta/IES, os CANDIDATOS serão classificados, na modalidade Fies,
ou pré-aprovados, na modalidade P-Fies, na ordem decrescente de acordo com as notas
obtidas no Enem, no grupo de preferência para o qual se inscreveram, atendida a
prioridade indicada entre as 3 (três) opções de curso/turno/local de oferta/IES escolhidas,
observada a seguinte sequência consoante o disposto no § 6º do art. 1º da Lei nº 10.260,
de 2001:

I - CANDIDATOS que não tenham concluído o ensino superior e não tenham
sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

II - CANDIDATOS que não tenham concluído o ensino superior, já tenham sido
beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado;

III - CANDIDATOS que já tenham concluído o ensino superior e não tenham
sido beneficiados pelo financiamento estudantil; e

IV - CANDIDATOS que já tenham concluído o ensino superior e tenham sido
beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado.

2.1.1. A nota de que trata o subitem 2.1 será igual à média aritmética das
notas obtidas nas cinco provas do Enem em cuja edição o CANDIDATO tenha obtido a
maior média, consideradas as notas obtidas nas provas objetivas e na redação.

2.1.2. No caso de notas idênticas obtidas pelos CANDIDATOS de que trata o
subitem 2.1, o desempate será efetuado em observância à seguinte ordem de critérios:

I - maior nota obtida na redação;
II - maior nota obtida na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
III - maior nota obtida na prova de Matemática e suas Tecnologias;
IV - maior nota obtida na prova de Ciências da Natureza e suas

Tecnologias;
V - maior nota obtida na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
2.2. No caso da modalidade P-Fies, a continuidade dos procedimentos,

atendida a prioridade indicada dentre as 3 (três) opções de curso/turno/local de oferta
escolhidas, fica condicionada também à pré-aprovação por algum AFOC, dentre aqueles
que operam no grupo de interesse e cursos indicados pelo CANDIDATO.

2.2.1. A pré-aprovação do financiamento na modalidade P-Fies de que trata o
subitem 2.2 deste Edital é de responsabilidade exclusiva dos AFOCs que tenham relação
jurídica formalmente estabelecida com as mantenedoras de IES participantes, não
existindo competência e atuação do MEC nesse procedimento, em razão do disposto no
art. 15-G da Lei no 10.260, de 2001.

2.2.2. A pré-aprovação do financiamento na modalidade P-Fies por algum
AFOC que tenha relação jurídica formalmente estabelecida com as mantenedoras de IES
participantes constitui apenas expectativa de direito à participação do CANDIDATO nas
demais fases do processo seletivo, estando a contratação do financiamento condicionada
à ordem de apresentação dos CANDIDATOS na CPSA, à disponibilidade de vagas, avaliada
pela própria CPSA, e à realização dos demais procedimentos necessários à finalização dos
atos que conduzam à sua efetivação junto ao referido agente operador do crédito, nos
termos do art. 15-G da Lei nº 10.260, de 2001.

2.2.3. A inexistência de pré-aprovação do financiamento na modalidade P-Fies,
por pelo menos um AFOC, nos termos do subitem 2.2.1, significará o vencimento da
inscrição e a consideração dos próximos interessados no grupo de interesse escolhido.

3. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
3.1. O resultado da pré-seleção na modalidade Fies ou pré-aprovação na

modalidade P-Fies referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2019 será
divulgado no dia 9 de julho de 2019 e observará o seguinte:

I - na modalidade Fies, o resultado será constituído de chamada única e de
lista de espera;
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