MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação da Educação Superior
Esplanada dos Ministérios, Bloco L
3º andar – Sala 343 – Anexo II
70.047-900 - Brasília - DF
E-mail: iesprouni@mec.gov.br

Brasília-DF, 9 de Março de 2017
Prezado(a) Coordenador(a) do Prouni ou Representante,
Lembramos que conforme o Edital nº 6, de 23 de janeiro de 2017, TODOS os
candidatos que manifestaram interesse na Lista de Espera do Prouni 1/2017 deverão
comparecer às IES, no período de 13 a 14 de março de 2017, para entregar a
documentação pertinente para comprovação das informações prestadas na ficha de
inscrição.
Ressaltamos que deverão ser recebidos os documentos de TODOS os candidatos
constantes da lista de espera que comparecerem na IES para comprovação de
informações, independentemente de sua classificação e do número de bolsas
disponíveis.
Informamos que estará disponível no Sisprouni, no dia 10 de março de 2017, no
menu “Processo Seletivo” > opção “Relatórios” > “Consulta resultado da Lista de
Espera”, relatório contendo o nome, e-mail e telefone dos estudantes participantes da
lista de espera.
Objetivando otimizar a ocupação das bolsas ainda disponíveis, sugerimos que as IES
convoquem TODOS os candidatos da referida lista para entrega dos documentos que
comprovem as informações prestadas na inscrição.
O Sisprouni estará disponível para o registro da comprovação de informações, com
emissão e assinatura digital dos respectivos termos de concessão de bolsa ou de
reprovação para os candidatos pré-selecionados na Lista de Espera do Processo
Seletivo 1º/2017 do Prouni no período de 15 a 20 de março de 2017.
Por fim, informamos que é obrigatória a utilização da lista de espera pelas IES para
preenchimento das bolsas eventualmente não ocupadas.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários por meio do
iesprouni@mec.gov.br .

Atenciosamente,
Coordenação-Geral de Projetos Especiais para Graduação
Ministério da Educação

