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Competência da CGU

 Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atri-
buições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinen-
tes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à pre-
venção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência 
da gestão no âmbito da administração pública federal.

Avaliação da Execução                        
de Programas de Governo

 Em atendimento ao disposto no Art. 74 da Constituição Federal, a CGU realiza ações 
de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual 
e a execução dos Programas de Governo e dos Orçamentos da União.

A escolha do Programa de Governo para avaliação de sua execução se dá por um processo 
de hierarquização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se 
para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade.

A partir de então, são geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva aplicação dos 
recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação governamental.

As constatações identificadas nas ações de controle são consignadas em relatórios específicos 
que são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das medi-
das nele recomendadas.

Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pela CGU até a certificação de sua efetiva 
implementação.
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Sumário-Executivo 

Objetivo do Programa

 O Programa Universidade para Todos – ProUni tem como objetivo aumentar as possi-
bilidades de acesso ao ensino superior a estudantes oriundos das camadas de baixa renda que 
possuam desempenho acadêmico mínimo no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Finalidade da Ação

 A ação - Concessão de Bolsas - tem como objetivo conceder bolsas de estudo integrais 
e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em Instituições priva-
das de Educação Superior - IES, a estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou rede 
particular, na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar de até um salário 
mínimo e meio para bolsas integrais e de até três salários mínimos para bolsas parciais.

Como acontece

 Em linhas gerais, a execução do ProUni ocorre da seguinte forma:

Adesão - A IES/Mantenedora interessada em ofertar bolsas de estudo do ProUni efetua a 
adesão dos cursos por meio do Sistema do Programa Universidade para Todos - SISPROUNI, 
preenchendo os formulários eletrônicos com as informações que irão subsidiar o cálculo da 
quantidade de bolsas a serem ofertadas. Posteriormente, o MEC divulga o resultado com a 
quantidade de bolsas integrais e parciais ofertadas e distribuídas por curso e por IES/Campus.

Inscrição e Seleção do Candidato - Os estudantes interessados que obtiveram o mínimo de 
450 pontos na média das notas no último ENEM e nota superior a zero na redação efetuam a 
inscrição no Processo Seletivo do ProUni por meio do preenchimento de ficha eletrônica no 
SISPROUNI, com informações relativas à composição do grupo familiar, renda, realização de en-
sino médio em escola pública, dentre outras informações essenciais para utilização de cota, nos 
períodos previstos em ato normativo do MEC. O candidato classificado comparece à IES/Campus 
para apresentar os comprovantes das informações cadastradas na ficha de inscrição. O Coorde-
nador do ProUni  no Campus realiza a aferição das informações registradas no SISPROUNI com 
a documentação apresentada. Após a análise da documentação, o Coordenador emite termo de 
concessão da bolsa ou de reprovação do candidato. O candidato aprovado efetua a matrícula.

Manutenção do Usufruto da Bolsa - Semestralmente é realizada a atualização do usufruto 
da bolsa pelo Coordenador do ProUni, objetivando a manutenção da bolsa, ocasião em que são 
avaliados os critérios de rendimento acadêmico e frequência do bolsista.
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Volume de recursos envolvidos

 A concessão de bolsa do ProUni é uma ação não orçamentária vinculada à renúncia de 
receitas, a qual tem a sua estimativa e efetivação apurada pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil – SRF. 

O total da estimativa da renúncia de receita das entidades privadas que aderiram ao ProUni, no 
período correspondente aos anos de 2005 a 2013, é de R$ 3,94 bilhões.
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Gráfico 1
Fonte: Demonstrativo de Gastos Tributários - RFB

Questões Estratégicas

A ação de controle tem como objetivo geral responder às seguintes questões estratégicas:

1. O SISPROUNI utilizado como um dos mecanismos de supervisão e controle pela 
SESu/MEC na gestão do ProUni apresenta rotinas que possibilitem a realização de 
críticas quanto à consistência dos dados nele inseridos?

2. O sistema SISPROUNI está sendo corretamente alimentado pelas IES, permitindo 
o cálculo correto da quantidade de bolsas a serem ofertadas?
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3. As IES estão ofertando as bolsas do ProUni na quantidade correta e garantindo o 
tratamento isonômico para os bolsistas?

3.1. O Campus ofertou bolsas para todos os cursos para os quais realizou vestibular? 

3.2. O motivo de reprovação do candidato não fere os critérios de elegibilidade para obten-
ção da bolsa?

3.3. As mensalidades pagas pelos portadores de bolsa parcial contemplam todos os descon-
tos regulares oferecidos pela Instituição?

3.4. O estudante cadastrado no SISPROUNI é bolsista do ProUni?

3.5 A SESu vem implementando mecanismos de controle para redução da ociosidade de 
bolsas?

4. Os mecanismos de controle do Campus para concessão e manutenção das bolsas 
são adequados?

4.1. Os candidatos aprovados apresentaram toda a documentação prevista na legislação? 

4.2. A documentação apresentada pelos bolsistas comprovou os critérios de elegibilidade? 

4.3. Os bolsistas apresentaram comprovante de renda no momento da manutenção do 
usufruto da bolsa?

5. Os bolsistas cumprem as condicionalidades do Programa?

5.1. Os bolsistas estão cumprindo o que estabelece a legislação quanto ao desempenho aca-
dêmico mínimo de 75% das disciplinas cursadas em cada período letivo?

5.2. Os bolsistas estão cumprindo o que a legislação estabelece quanto à frequência mínima 
de 75% da carga horária do curso? 

Conclusões e recomendações

 Conjugando os resultados das 2 fiscalizações piloto, das 289 fiscalizações regulares 
(amostra) e da análise dos dados relativos aos candidatos pré-selecionados e bolsistas constan-
tes da base do SISPROUNI referente ao período de 2005 ao 1° semestre de 2012, foi possível 
obter as conclusões sobre as questões estratégicas que avaliam a execução do Programa.

Destacamos, ainda, que as constatações evidenciadas nas ações de controle foram objeto de 
busca conjunta de soluções e redundaram em recomendações à Secretaria de Educação Su-
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perior – SESu, as quais, incorporadas na presente consolidação dos trabalhos, estão sendo 
monitoradas pela CGU.

1. O SISPROUNI utilizado como um dos mecanismos de supervisão e controle pela 
SESu/MEC na gestão do ProUni apresenta rotinas que possibilitem a realização de 
críticas quanto à consistência dos dados nele inseridos?

O SISPROUNI - Sistema informatizado do ProUni apresenta informações referentes à adesão das 
Instituições privadas ao ProUni; ao cálculo do número de bolsas a serem ofertadas; às inscrições 
dos candidatos nos processos seletivos; à concessão de bolsas; à reprovação de candidatos e à 
manutenção dos bolsistas do Programa.  Em razão de sua importância na execução do Programa, 
foram realizados testes com os dados da base do Sistema, de modo a avaliá-lo. O escopo deste 
trabalho abrangeu analise dos dados de 1.043.333 bolsistas, 1.548.768 candidatos inscritos no 
processo seletivo do 1° semestre de 2012 do ProUni e 1.833.039 membros familiares.

Os resultados encontrados demonstram que o Sistema, no geral, apresenta rotinas adequadas 
com a realização de críticas aos dados nele inseridos. Entretanto, foram identificadas fragilidades, 
tendo em vista a existência de inconsistências em sua base de dados, destacando-se os registros 
de: a) concessão de bolsas a candidatos cuja renda familiar não atende aos critérios do Programa; 
b) CPF com divergência de titularidade; c) bolsas em utilização por estudantes falecidos; e d) 
concessão de bolsas a ex-bolsistas. 

Considerando as situações identificadas, a competência do gestor federal estabelecida no Decre-
to nº 5.493/2005 e tendo em vista que a SESu/MEC vem idealizando a elaboração de um novo 
Sistema em substituição ao atual, recomendou-se priorizar a implementação  de mecanismos de 
controle e de crítica no novo Sistema, de modo a assegurar a confiabilidade das informações a 
serem nele registradas, evitando a concessão de bolsas indevidas e garantindo maior credibilidade 
ao Programa.

Foram realizadas, ainda, recomendações pontuais para cada fragilidade apontada, com o objetivo 
de a SESu verificar nas instituições privadas de ensino superior as situações apresentadas e nos 
casos de irregularidades promover as devidas medidas saneadoras. 

A SESu informou que está verificando cada uma das divergências apontadas. Informou, ainda, 
que o SISPROUNI já possui mecanismos de controle e realiza críticas no tocante às informações 
prestadas pelos candidatos ao Programa e que esses novos mecanismos estão sendo priorizados 
na concepção e desenvolvimento do novo Sistema do ProUni, “SISPROUNI 2”, cuja implantação 
estava prevista para entrar em operação em fevereiro de 2014.  

As avaliações realizadas pela CGU, quanto às medidas e apurações já adotadas, consideram os 
resultados satisfatórios. Quanto ao novo Sistema, não houve até a presente data envio de infor-
mações atualizadas referentes a sua implementação. Assim, a CGU permanecerá monitorando, 
aguardando o encaminhamento dos novos resultados e das informações referentes ao novo Sis-
tema SISPROUNI.
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2. O sistema SISPROUNI está sendo corretamente alimentado pelas IES, permitindo 
o cálculo correto da quantidade de bolsas a serem ofertadas? 

Da comparação realizada entre as informações registradas pelas IES no SISPROUNI, quando 
do processo de adesão em 2010 e as apresentadas à CGU durante os trabalhos de campo, 
identificou-se divergências nos quantitativos dos dados correspondentes aos campos (Cp) do 
Quadro Composição de Bolsas de Termos de Adesão/Aditivos de 25,3%  (113) dos 446 cursos 
avaliados de um universo de 7.120. Os campos denominados Cp (Cp1, Cp2, Cp3, Cp4 e Cp5) 
são registros realizados pelas próprias IES referentes ao número de alunos ingressantes nos 
períodos de 2005 a 2009 e de bolsas oferecidas pelas próprias Instituições para cada um de 
seus cursos.

Dessa forma, os testes realizados apontam que os quantitativos informados pelas Instituições 
in loco são maiores do que aqueles registrados por elas no SISPROUNI (campos Cp), o que 
implica em possibilidade de prejuízo no número de concessão de bolsas ao Programa, pois o 
cálculo do número de bolsas ofertadas para os cursos pode ter sido menor do que efetivamen-
te deveria ser ofertado. 

Recomendou-se à SESu estabelecer em suas rotinas de fiscalização a avaliação das informações 
inseridas no Sistema pelas Instituições quando da adesão. 

A Secretaria informou que já possui rotinas de fiscalização por amostragem, verificando, anual-
mente, a regularidade das instituições participantes do ProUni. 

Em análise à documentação comprobatória das fiscalizações realizadas pela SESu verificou-se 
que não foram implementadas as avaliações das informações inseridas no Sistema pelas IES, 
permanecendo, portanto, pendente de atendimento a recomendação exarada pela CGU.

3. As IES estão ofertando as bolsas do ProUni na quantidade correta e garantindo o 
tratamento isonômico para os bolsistas?

Uma das subquestões que tenta responder a essa questão é se o Campi ofertou bolsas para todos 
os cursos para os quais realizou vestibular. O escopo dessa análise restringiu-se a 86 Campi de um 
universo de 830, tendo sido verificado que 32,6% deles (28 campi) apresentaram inconsistências 
quanto à oferta de bolsas de 125 cursos. As verificações apontaram inconsistências como a exis-
tência de cursos que realizaram vestibular e não ofertaram bolsas no termo de adesão:

Inconsistências como essa implicam em prejuízo ao Programa, em razão da não oferta de bol-
sas pelas IES para os cursos indicados à Secretaria.  

Recomendou-se à SESu estabelecer nas rotinas de fiscalização, por amostragem, a verificação 
periódica das informações inseridas no Sistema pelas Instituições quando da adesão relativa à 
realização de vestibular e avaliar possíveis falhas. Recomendou-se, ainda, apurar junto às Insti-
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tuições as divergências apontadas, a identificação de prejuízos e a promoção de medidas para 
a regularização das situações.

A SESu informou que fiscalizará anualmente, por amostragem, as IES que não teriam realizado 
vestibular, bem como que já consta das rotinas do SISPROUNI a realização de críticas na fase de 
emissão dos Termos de Adesão/Aditivos pelas IES nos respectivos processos seletivos semes-
trais do Programa. A SESU apresentou, em atendimento a recomendação, seus relatórios de 
fiscalização do exercício de 2013, tendo sido verificado, na análise realizada, a não implemen-
tação, nas fiscalizações, das avaliações das informações de adesão das IES relativas à realização 
de vestibular, permanecendo pendente de atendimento a recomendação exarada pela CGU.

No que diz respeito à verificação de que os motivos de reprovação do candidato não ferem 
os critérios de elegibilidade para obtenção da bolsa, analisou-se a documentação apresentada 
pelos candidatos que participaram do processo seletivo do 1º semestre de 2010 e foram repro-
vados. Foi verificada a situação de 876 candidatos de um universo de 10.771.

Como resultado da análise documental verificou-se a impossibilidade de avaliação de documen-
tação de 78,7% (690) dos candidatos em razão do não comparecimento destes à Instituição, 
da não disponibilização pelas IES de documentação e da insuficiência das informações apresen-
tadas. Assim, o resultado para essa subquestão ficou prejudicado.

Considerando apenas a avaliação da documentação referente aos candidatos que compare-
ceram às Instituições (186 candidatos – 21,3% dos 876) verificou-se que em 97,3% (181) a 
documentação analisada reflete os motivos da reprovação. 

Recomendou-se à SESu orientar as Instituições quanto à obrigatoriedade de arquivamento da 
documentação apresentada pelos candidatos, por cinco anos após a data de reprovação, con-
forme previsão normativa. Em manifestação, a Secretaria apresentou documentação que com-
prova o atendimento à recomendação.

A análise da verificação de que se as mensalidades pagas pelos portadores de bolsa parcial con-
templam os descontos regulares oferecidos pela IES, restringiu-se a 937 bolsistas parciais de 
um universo de 37.505.

A análise documental realizada demonstrou que 75,0% (703) dos bolsistas parciais vêm rece-
bendo todos os descontos regulares praticados junto aos demais alunos dos campi. Em 1,7% 
dos bolsistas (16 alunos), verificou-se falha na concessão desses descontos. Ressalta-se que 
para 23,3% dos bolsistas (218 alunos) não foi possível realizar a avaliação da documentação, 
em razão do cancelamento, suspensão ou encerramento das bolsas.   

Diante dos fatos verificados, recomendou-se à SESu realizar verificação nas Instituições das 
inconsistências encontradas e medidas para a regularização das situações. A Unidade informou 
que já está em andamento medidas para verificação das situações apontadas e posteriormen-



11

te encaminhará os resultados da análise. A CGU permanece no aguardo das informações de 
modo a verificar a eficácia das medidas adotadas.

No que diz respeito à verificação de que estudante cadastrado no SISPROUNI é bolsista do 
Programa, ressalta-se que nas entrevistas realizadas com 976 (51,6%) da amostra de 1.889 
estudantes cadastrados no SISPROUNI como bolsistas, 100% deles confirmaram que foram 
ou são bolsistas do Programa.

Ressalta-se, entretanto, que foram entrevistados apenas 976 dos 1.889 estudantes da amostra, 
ou seja, 48,4% do total não foram encontrados em razão da desatualização dos endereços e 
telefones registrados na base de dados, fato que denota ausência de controles internos relati-
vos à atualização dos dados cadastrais dos bolsistas no sistema SISPROUNI.

Portanto, em virtude do número elevado de estudantes não localizados, a avaliação do resulta-
do ficou prejudicada. Assim, recomendou-se à SESu promover orientação aos Coordenadores 
do Programa no sentido de realizarem contato com os bolsistas objetivando a atualização dos 
dados cadastrais relativos aos endereços e telefone. Em manifestação, a Secretaria apresentou 
documentação que comprova o atendimento à recomendação.

Outro aspecto importante que se tratou junto à SESu e que tem impacto no atingimento da 
finalidade do Programa é se a Secretaria vem implementando mecanismos de controle para a 
redução da ociosidade de bolsas. Conforme dados apresentados pela SESu, verificou-se que o 
índice de ociosidade das bolsas ofertadas para o Programa encontrava-se em 2012 em 22%.  

Recomendou-se promover a realização de estudo objetivando identificar soluções para a re-
dução da ociosidade de bolsas obrigatórias do Programa, maximizando, assim, os benefícios 
obtidos pela sociedade com a renúncia fiscal, bem como promover a regulamentação do art. 
8° da lei 11.096/2005, alterado pela lei 12.431, objetivando definir a fórmula de cálculo da pro-
porcionalidade da renúncia.

A SESu apresentou como providências: 

•	 Implementação no processo seletivo do 1º semestre de 2011 da lista de espera do 
ProUni; 

•	 Publicação da Lei n° 12.202/2010, a qual promoveu inovações na legislação do FIES, 
objetivando maximizar a ocupação das bolsas parciais do ProUni; e 

•	 Publicação da Lei n° 12.431/2011 alterando o art. 8° da Lei 11.096/2005 e estabelecen-
do que a isenção fiscal oferecida como contrapartida às IES que aderirem ao ProUni será 
proporcional à ocupação efetiva das bolsas devidas.

Quanto à regulamentação referente à fórmula de cálculo da proporcionalidade, a Secretaria in-
formou o cumprimento da recomendação por meio da Instrução Normativa da Receita Federal 
do Brasil – IN RFB n° 1.394/2013.
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As informações apresentadas pela SESu denotam o esforço da Unidade no sentido de 
reduzir os índices de ociosidade que o Programa apresenta. Assim, entende-se que as 
providências adotadas atendem à recomendação. Entretanto, a efetividade das soluções 
se mostrará com o decorrer dos exercícios, havendo assim a necessidade de acompanha-
mento e avaliação futura.

4. Os mecanismos de controle do Campus para concessão e manutenção das bolsas 
são adequados?

De modo a verificar se os candidatos apresentaram a documentação prevista na legislação, bem 
como se essa documentação comprovava os critérios de elegibilidade do programa, foram analisa-
das as pastas de 1.889 bolsistas em um universo de 135.623. Verificou-se que 79,5% (1.501) delas 
apresentavam  toda a documentação obrigatória exigida e em 15% (289) verificou-se a ausência de 
pelo menos um dos documentos. Em 5% (99) houve a impossibilidade de avaliação tendo em vista 
a não disponibilização de documentação pela Instituição e pela transferência de alunos.

Foram exaradas recomendações pontuais à Unidade,  as quais foram prontamente atendidas.

Como resultado geral da avaliação sobre a comprovação das informações dos 1.889 bolsistas 
aprovados no processo seletivo de 1° semestre de 2010, pode-se verificar que 12,0% (227 
bolsistas) desses deixaram de comprovar pelo menos um dos itens relativos aos critérios re-
ferentes à escolaridade, à residência do grupo familiar e à renda. Ressalta-se que o critério de 
elegibilidade que apresentou o maior índice de descumprimento de comprovação documental 
foi o de “renda” que correspondeu a 11,3% dos aprovados (213 bolsistas).

Recomendou-se à SESu estabelecer procedimentos quanto à tramitação da documentação 
para a nova Instituição quando da transferência do bolsista; reforçar orientação aos coordena-
dores do Programa quanto à aferição correta das informações prestadas pelos candidatos, de 
modo a assegurar o cumprimento das condições para o recebimento do benefício; e solicitar às 
IES a regularização das pendências apontadas relativas aos critérios de elegibilidade, de modo 
a verificar o cumprimento às normas de concessão de bolsa e, nos casos de não conformidade, 
adotar as providências necessárias para regularização das situações.

Em sua manifestação, a SESu informou que: 

a) o MEC estabeleceu no § 2° do art. 10 de sua Portaria Normativa n° 19, de 20 de novem-
bro de 2008 que, nos casos de encerramento de bolsa por inidoneidade de documento ou 
falsidade de informações prestadas para fins de concessão da referida bolsa de estudos, o 
estudante ficará impedido de participar do Programa por período equivalente à duração 
regular do curso em que usufruiu o benefício. Assim, entende-se que tal dispositivo aduz 
penalização que responsabiliza o beneficiário do ProUni.

b) enviou Ofício-Circular às IES participantes do ProUni recomendando que a transferência 
seja aceita pela nova instituição somente com o recebimento dos documentos dos bolsistas 
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enviados pela IES de origem. Além disso, há previsão de controle a ser implementado no 
“SISPROUNI 2”. Tal procedimento atende à recomendação.

Para os casos pontuais verificados, a SESu vem tratando-os junto às IES e tem encaminhado à 
CGU os resultados para análise quanto ao atendimento das recomendações.

Perguntou-se às IES se os bolsistas apresentavam comprovante de renda no momento da ma-
nutenção do usufruto da bolsa. As Instituições responderam que, em razão de orientação da 
SESu, não existe a obrigatoriedade de realização periódica de nova análise quanto ao critério 
de renda. Para isso a Secretaria implementou, no SISPROUNI, um módulo de supervisão, a 
partir do qual são realizados cruzamentos de dados periódicos com outros sistemas, objetivan-
do identificar indícios de burla aos critérios de renda, com posterior encaminhamento desses 
resultados às IES para a verificação da procedência da irregularidade.

Recomendou-se à SESu estabelecer parâmetros normativos que orientem as Instituições vin-
culadas ao Programa quanto à caracterização do que seja a substancial alteração da situação 
socioeconômica do bolsista.  

Em sua manifestação, a SESu ponderou que os estudantes ingressam em cursos que possuem 
mensalidades muito diferenciadas que impactam diversamente na renda do grupo familiar e, 
por essa razão, a mudança substancial de renda deve ser aferida levando-se em consideração 
a situação específica de cada aluno já que um dos objetivos do programa é a elevação do pata-
mar de renda de seus beneficiários por meio de participação, por exemplo, em programas de 
iniciação científica e estágios remunerados.

Embora a SESu tenha apresentado argumentos justificando a falta de verificação da situação 
socioeconômica quando da renovação da bolsa e implementado o módulo de supervisão do 
ProUni, entende-se que seja necessário estabelecer parâmetros normativos que oriente as 
Instituições vinculadas ao Programa quanto à caracterização do que seja a substancial alteração 
da situação socioeconômica do bolsista.  Assim, entende-se que a recomendação permanece 
pendente de atendimento. 

5. Os bolsistas cumprem as condicionalidades do Programa para a manutenção da bolsa?

Com o objetivo de responder à questão, perguntou-se se o bolsistas estão tendo desempenho 
acadêmico mínimo de 75% das disciplinas cursadas em cada período letivo, bem como se estão 
cumprindo a frequência mínima de 75% da carga horária do curso.

Os resultados indicam que o critério de desempenho acadêmico vem sendo atendido por 
81,6% (1.542) dos 1.889 bolsistas analisados.  Para 10,6% (201 bolsistas) não foi possível 
avaliar o atendimento quanto ao critério. Verificou-se que 7,7% (146) dos bolsistas não aten-
deram ao critério. Destes, 2,5% (48) tiveram o encerramento das bolsas realizadas, 2,0% (37) 
mantiveram a bolsa após a avaliação da Instituição e para 3,2% (61) não foi possível avaliar a 
situação nas Instituições. 
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Quanto ao critério de frequência mínima exigido para a manutenção da bolsa, os resultados 
indicam que este vem sendo atendido por 86,4% (1.633) dos 1.889 bolsistas analisados. Para 
10,6% (201 bolsistas) não foi possível avaliar o atendimento ou não quanto ao critério. Quanto 
aos 3% (55) restantes, verificou que eles não atenderam ao critério. Destes, 1,1% (20) tiveram 
o encerramento das bolsas realizadas, 0,4% (7) mantiveram a bolsa após a avaliação da Institui-
ção e para 1,5% (28) não foi possível avaliar a situação nas Instituições.

Considerando os resultados apresentados para a questão estratégica, a CGU considerou-os 
satisfatórios, por isso não houve emissão de recomendações.

Benefícios obtidos

 Verificou-se as seguintes implementações realizadas pela Secretaria de Educação Supe-
rior com o objetivo de melhoria dos procedimentos e rotinas do Programa.

a) Publicação da Lei nº 12.431/11 alterando o art. 8 da Lei nº 11.096/2005, estabelecendo 
que a isenção fiscal será proporcional à ocupação efetiva das bolsas: 

Art. 26.  O art. 8o da Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 8o  ...............................................................................
§ 3o  A isenção de que trata este artigo será calculada na proporção da ocupação efetiva 
das bolsas devidas.” (NR); 

b) Publicação da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil – IN RFB n° 1.394/2013, 
que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre a Renda e de contribuições aplicáveis às ins-
tituições que aderirem ao ProUni;

c) Implementação de lista de espera, objetivando a diminuição da quantidade de bolsas 
ociosas.  Até 2012, o Programa apresentava uma ociosidade de bolsas no percentual de 
22% das bolsas ofertadas; e

d) Publicação da Lei n° 12.202/2010 que promoveu as seguintes inovações na legislação do 
FIES, objetivando maximizar a ocupação das bolsas parciais do ProUni: 

•	 a inscrição no FIES pode ser feita em qualquer período do ano; 

•	 o bolsista parcial do ProUni tem assegurado o financiamento independentemente da 
existência de limite de recurso da mantenedora; e

•	 o bolsista parcial pode optar pela garantia do Fundo de Garantia de Operações de Cré-
dito Educativo – FGEDUC, não sendo necessário apresentar fiador para a contratação do 
financiamento.
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1. Introdução

 O Programa Universidade para Todos – ProUni tem como objetivo aumentar as possi-
bilidades de acesso ao ensino superior a estudantes oriundos das camadas de baixa renda que 
possuam desempenho acadêmico mínimo no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

Para o alcance desse objetivo são ofertadas bolsas de estudos integrais (100%) e parciais (50%) 
em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de edu-
cação superior. 

A Concessão da Bolsa do ProUni é dirigida aos estudantes egressos do ensino médio da rede 
pública ou rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar bruta 
máxima de três salários mínimos, bem como aos professores da rede pública de ensino, que 
exercem magistério da educação básica. O processo de seleção dos candidatos tem como pa-
râmetro para a concessão das bolsas de estudo, no mínimo 450 pontos na média das notas das 
provas do último Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e nota acima de zero na redação.

Os bolsistas portadores de bolsa parcial de 50% poderão contratar junto ao Fundo de Financia-
mento ao Estudante do Ensino Superior - FIES o financiamento dos outros 50% da mensalida-
de que não é coberta pela bolsa. Para que o bolsista do ProUni possa contratar financiamento, 
a instituição privada de ensino superior deve aderir a processo específico do FIES.

A concessão de bolsa do ProUni é uma ação não orçamentária e por isso não figura no cadastro 
de ações dos orçamentos anuais, uma vez que tem os recursos ligados à renúncia de receitas, 
a qual tem a sua estimativa e efetivação apurada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
SRF. A RFB concede isenção de tributos e contribuições (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
- IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Programa de Integração Social - PIS e 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS) às instituições privadas de 
educação superior que aderirem ao Programa.

A estimativa da renúncia de receita das Entidades que aderiram ao ProUni é de R$ 750.943.828,00 
para o exercício de 2013, conforme informação obtida no Demonstrativo de Gastos Tributários 
de 2013 - elaborado pela RFB. 

O ProUni, criado em 2004, com a edição da Medida Provisória nº 213, posteriormente con-
vertida na Lei nº 11.096/2005, tem por finalidade permitir o acesso da população de baixa 
renda ao estudo universitário, por meio da Concessão de Bolsas de estudo. Semestralmente, 
a SESu publica portarias dispondo sobre procedimentos para a realização da adesão pelas IES, 
o processo seletivo, ocupação das bolsas remanescentes, atualização do usufruto das bolsas e 
manutenção das bolsas.
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A implementação das Bolsas de Estudo do ProUni veio ao encontro do cumprimento do Plano 
Nacional de Educação (PNE - Lei nº 10.172/2001), que, em 2001, fixou metas para a educação 
em todos os níveis e modalidades para um período de dez anos a partir de sua promulgação e 
do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, que estabeleceu que a educação superior 
deve balizar-se, entre outros, pelos princípios da expansão da oferta de vagas e da promoção 
da inclusão social pela educação.  Tais princípios permanecem contemplados no novo PNE - 
2011/2020. 

As razões para o acompanhamento sistemático pelo controle interno deste Programa deve-se 
ao fato dele ter sido hierarquizado como essencial em razão dos seguintes critérios:

MATERIALIDADE RELEVÂNCIA CRITICIDADE

Ano R$ Milhões Plano Nacional de Educação - PNE e 
Plano de Desenvolvimento da 

Educação - PDE

Denúncias

2009 502 Base de dados inconsistente

2010 625 Falta de integridade dos dados

2011 511

Constar do PNE e do PDE Achados do TCU2012 734

2013 751

O fluxo do processo de concessão de bolsas do ProUni está dividido da seguinte forma: adesão ao 
Programa e emissão de termo aditivo pela instituição de ensino superior privada- IES, seleção do 
bolsista e manutenção da bolsa. A seguir, uma descrição resumida de como o Programa funciona.

Processo de Adesão das IES ao ProUni e Emissão de Termo Aditivo:

A SESu/MEC publica semestralmente portaria normativa estabelecendo os procedimentos para 
adesão das IES ao Programa, bem como para a emissão de Termo Aditivo ao processo seletivo 
referente ao semestre seguinte, no caso das Instituições que já aderiram ao programa. Como 
pré-requisito, as Instituições interessadas em aderir ao programa deverão estar cadastradas no 
Sistema Eletrônico e-MEC e possuir certificação digital para a mantenedora e para os coorde-
nadores do ProUni, tendo em vista que todo o processo de adesão e emissão de termo aditivo 
será realizado por meio do Sistema do ProUni - SISPROUNI.

No processo de preenchimento das informações do termo de adesão ou aditivo, no SISPROUNI, 
serão utilizadas as informações contidas no Sistema Eletrônico e-MEC, cabendo às IES a respon-
sabilidade pelas informações constantes desse Sistema, bem como por sua atualização. Das infor-
mações a serem inseridas no SISPROUNI pelas IES temos como principais a quantidade de alunos 
pagantes no semestre anterior discriminada por curso, habilitação e turno e os valores médios das 
mensalidades de cada curso. Essas informações servirão de base para o cálculo da quantidade de 
bolsas (parcial ou integral) a serem ofertadas pela instituição no semestre.

Como mecanismo inicial de controle, o MEC verifica se há registro da instituição no Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin. Caso isso ocorra, e 
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não seja solucionado, inviabiliza-se a adesão. Não ocorrendo mais nenhuma divergência de 
informação, a IES estará apta a emitir e assinar digitalmente o Termo de Adesão e o Termo 
Aditivo ao ProUni exclusivamente através do SISPROUNI.

No termo, a mantenedora da IES deve nomear um coordenador e até 5(cinco) representantes 
do ProUni em cada campus ou unidade administrativa. O coordenador será responsável pelo 
registro no SISPROUNI das operações relativas à seleção, concessão e manutenção das bolsas.

Após ratificação do Termo de Adesão, o MEC envia à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
a lista das mantenedoras que tiveram seus termos de adesão ratificados com as informações a 
respeito do cumprimento das exigências do ProUni.

Processo de Seleção de Bolsista: 

A partir da publicação de portaria normativa referente ao processo seletivo do semestre, 
abre-se prazo para os candidatos inscreverem-se no Programa através da Internet (SIS-
PROUNI), indicando suas opções de instituições, cursos, habilitações, turnos e tipo de bolsa. 
A classificação dos candidatos é feita via SISPROUNI, utilizando-se como parâmetros os re-
sultados no ENEM imediatamente anterior ao processo seletivo do ProUni.

Os candidatos selecionados comparecem à instituição para comprovarem as informações 
prestadas na inscrição e, em caso de não atendimento aos requisitos do programa, a ins-
tituição emite um termo de reprovação do candidato e a bolsa volta a ser liberada para as 
próximas chamadas. Os candidatos aprovados assinam o Termo de Concessão da Bolsa e 
efetuam a matrícula no curso.

Os candidatos não pré-selecionados nas chamadas regulares do processo seletivo do ProUni 
poderão integrar a Lista de Espera do ProUni exclusivamente para o curso correspondente 
à sua primeira opção.

Após a finalização do processo seletivo regular, eventualmente havendo bolsas remanescen-
tes, o MEC publica portaria para que estas sejam disponibilizadas às IES.

O bolsista parcial possui, ainda, como ação de incentivo à permanência na instituição, a possi-
bilidade de solicitar junto à Caixa Econômica Federal - CAIXA o financiamento de até 100% 
da mensalidade não coberta pela bolsa do programa, por meio do Fundo de Financiamento 
ao Estudante de Ensino Superior - FIES.

Manutenção da Bolsa:

Semestralmente o MEC publica portaria estabelecendo período para as IES promoverem, via SIS-
PROUNI, a atualização e a manutenção do usufruto das bolsas concedidas no programa, a fim de 
confirmar sua regularidade. Para tanto, as IES efetuam os procedimentos existentes no sistema, 
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tendo como parâmetro os requisitos exigidos pelas normas, sendo considerados realizados após 
a emissão de termo certificado digitalmente. Como critérios de manutenção das bolsas devem 
ser atendidos os requisitos de desempenho acadêmico (frequência e aproveitamento escolar), 
dentre outros especificados em Portaria.

O Programa possui como cliente as instituições de ensino superior privada, com fins lucrativos 
ou sem fins lucrativos não beneficentes. Como público alvo o ProUni atende a brasileiros não 
portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar bruta mensal per capita não ex-
ceda o valor de até 1(um) salário-mínimo e 1/2(meio) para bolsa integral e até 3(três) salários-
-mínimos para bolsa parcial; e professor da rede pública de ensino, em efetivo exercício em sala 
de aula da educação básica, independente de sua renda.

Os critérios de elegibilidade utilizados para a seleção dos beneficiários são os seguintes:

a) Ser brasileiro;

b) Não possuir diploma de curso superior;

c.1) Ser estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública 
ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; ou 

c.2) Ser estudante portador de deficiência, nos termos da lei; ou

c.3) Ser professor da rede pública de ensino, em efetivo exercício em sala de aula da edu-
cação básica; o critério renda não se aplicará aos professores que optarem pelos cursos de 
licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da educa-
ção básica;

d) Possuir renda familiar per capita de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 (meio) para bolsa 
integral e de até 3 (três) salários-mínimos para a bolsa parcial;

e) Ter alcançado a nota mínima de 450 pontos na média das cinco notas (ciências da na-
tureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas 
tecnologias; matemática e suas tecnologias e redação) no último ENEM e não ter zerada a 
nota de Redação;

f) Ter sido classificado em processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso;

Existe também um sistema de cotas para deficientes e étnico-raciais que reserva um número de va-
gas em cada Estado, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

A SESu utiliza como mecanismos de controle a: 

•	 Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social – CONAP que tem como 
uma das suas atribuições exercer o acompanhamento e o controle social dos procedimen-
tos operacionais de concessão de bolsas do ProUni;

•	 Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do ProUni que tem como atri-
buições exercer o acompanhamento e o controle social do Programa internamente às IES;

•	 Módulo de supervisão do SISPROUNI que tem a finalidade de informar à IES a exis-
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tência de bolsistas com indícios de inconsistências nas informações apresentadas, as quais 
deverão ser apuradas pela instituição; e

•	 Coordenadores do ProUni nas IES que tem como função acompanhar a frequência, o 
desempenho acadêmico e a situação socioeconômica dos bolsistas.

2. Objetivos e abordagem

 O Programa Universidade para Todos – ProUni foi hierarquizado pela CGU como prio-
ritário em razão da: materialidade de recursos oriundos de renúncia de receitas estimadas em 
R$ 750.943.828,00 para o exercício de 2013; da relevância por constar de documentos oficiais, 
como o Plano de Desenvolvimento da Educação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os Ob-
jetivos Estratégicos Ministeriais; e da criticidade pela existência de denúncias decorrente dos 
resultados de ações realizadas pelo MEC e pelo Controle Externo.

A abordagem adotada para avaliação do Programa foi dividida considerando os níveis de res-
ponsabilidade dos agentes envolvidos: I – Atuação da Secretaria de Educação Superior – SESu 
e II - Atuação das Instituições de Ensino Superior Privadas – IES. Para tanto, fez-se necessária 
a verificação dos mecanismos de supervisão e controle da Secretaria, do funcionamento do 
SISPROUNI e dos processos de adesão das IES ao ProUni de seleção de bolsistas e de manu-
tenção de bolsas. 

Os trabalhos de acompanhamento efetivamente realizados restringem-se: 

a) ao conhecimento da base de dados e do funcionamento do SISPROUNI;

b) à verificação das informações inseridas pelas Mantenedoras/IES no SISPROUNI, sistema 
no qual são registradas as operações do programa, as quais impactam no cálculo da quanti-
dade de bolsas ofertadas; 

c) à comprovação das informações relativas aos critérios de elegibilidade inseridos no SIS-
PROUNI pelos candidatos selecionados; e

d) à verificação da situação dos bolsistas quanto aos critérios de manutenção da bolsa re-
lativos à aferição do desempenho acadêmico, do controle de frequência e da condição 
socioeconômica, bem como os mecanismos de controle da IES utilizados para aferir estas 
informações.

Portanto, a avaliação da execução da ação de governo se dará por meio das respostas às seguin-
tes questões e subquestões estratégicas:

1. O SISPROUNI utilizado como um dos mecanismos de supervisão e controle pela SESu/
MEC na gestão do ProUni apresenta rotinas que possibilitem a realização de críticas quanto 
à consistência dos dados nele inseridos?
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2. O sistema SISPROUNI está sendo corretamente alimentado pelas IES, permitindo o cál-
culo correto da quantidade de bolsas a serem ofertadas?

3. As IES estão ofertando as bolsas do ProUni na quantidade correta e garantindo o trata-
mento isonômico para os bolsistas?

3.1 O Campus ofertou bolsas para todos os cursos para os quais realizou vestibular?

3.2 O motivo de reprovação do candidato não fere os critérios de elegibilidade para   ob-
tenção da bolsa?

3.3 As mensalidades pagas pelos portadores de bolsa parcial contemplam todos os  des-
contos regulares oferecidos pela Instituição?

3.4 O estudante cadastrado no SISPROUNI é bolsista do ProUni?

3.5 A SESu vem implementando mecanismos de controle para redução da Ociosidade de 
Bolsas?

4. Os mecanismos de controle do Campus para concessão e manutenção das bolsas são 
adequados?

4.1. Os candidatos aprovados apresentaram toda a documentação prevista na legislação?

4.2. A documentação apresentada pelos bolsistas comprovaram os critérios de elegibili-
dade?

4.3. Os bolsistas apresentaram comprovante de renda no momento da manutenção do 
usufruto da bolsa?

5. Os bolsistas cumprem as condicionalidades do Programa?

5.1 Os bolsistas estão cumprindo o que estabelece o § 1º e inciso V Do art. 10 da Portaria 
Normativa do MEC nº 34/2007, quanto ao desempenho acadêmico mínimo de 75% das 
disciplinas cursadas em cada período letivo?

5.2 Os bolsistas estão cumprindo o que a legislação estabelece quanto à frequência míni-
ma de 75% da carga horária do curso?

 

3. Escopo da avaliação

 Para viabilizar a realização dos trabalhos relativos ao acompanhamento da execução do 
Programa Universidade para Todos – ProUni, em âmbito nacional, foi utilizada amostra aleatória de 
cursos e bolsistas aprovados e reprovados pelo Programa.

A amostra foi extraída da base de dados do SISPROUNI disponibilizada pela SESu em janeiro de 
2011. Especificamente para a verificação da adesão dos cursos e da reprovação dos candidatos à 
bolsa, a amostra consistiu-se dos dados relativos ao 1º semestre de 2010. Para verificar a concessão 
e manutenção do usufruto das bolsas foi utilizada amostra de bolsistas que ingressaram durante o 
período de 2005 até o 1º semestre de 2010. Os cursos à distância não fazem parte da amostra.
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Os quantitativos do universo identificados na base do SISPROUNI e os da amostra selecionada 
apresentam-se da seguinte forma:

Itens (número de) Universo Amostra

Cursos 7.120 446

Bolsistas Integrais 98.118 952

Bolsistas Parciais 37.505 937

Candidatos Reprovados 10.771 876

Campi 830 234

Os trabalhos de fiscalização se restringiram às capitais brasileiras e suas regiões metropolitanas, 
ocorrendo em 234 Campi assim distribuídos pelas unidades da federação:

Gráfico 2

Para operacionalização dos trabalhos foi utilizada como estratégia a divisão em Etapas, tendo 
sido programadas 289 fiscalizações distribuídas da seguinte forma:

N° Fiscalizações Etapas Objetivo da Etapa

86
Adesão e Aditivos ao 

ProUni e Realização de 
Vestibular

Verificar o preenchimento correto dos campos destina-
dos ao cálculo da quantidade de bolsas a ofertar

76 Bolsas Integrais e 
Manutenção

Verificar se os bolsistas comprovaram os critérios de 
elegibilidade relativos à concessão e manutenção da 

bolsa integral

67 Bolsas Parciais e 
Manutenção

Verificar se os bolsistas comprovaram os critérios de 
elegibilidade relativos à concessão e manutenção da 

bolsa parcial

60 Candidatos 
Reprovados

Verificar se o motivo da reprovação do candidato está 
de acordo com os critérios de elegibilidade

Foi realizada simultaneamente análise da base de dados do SISPROUNI, encaminhada pela 
SESu em setembro de 2012, cujos registros referem-se ao período de 2005 ao 1º semestre de 
2012. Foram identificados na base fornecida:
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a) 1.043.333 bolsistas com a seguinte situação:

Situação das Bolsas Quantidade

Bolsa em utilização 379.330

Bolsa suspensa 24.917

Bolsa encerrada 524.280

Termo de Concessão 114.413

Transferência 393

b) 1.548.468 candidatos inscritos no ProUni no 1° semestre de 2012;

c) 1.833.039 membros familiares relativos aos candidatos inscritos. 

Foram realizadas, ainda, duas fiscalizações piloto anteriores ao acompanhamento sistemático, 
na Universidade de Caxias do Sul – UCS, localizada no estado do Rio Grande do Sul, no período 
de 30.8.2010 a 3.9.2010 e na Universidade Potiguar - UNP, localizada no estado do Rio Grande 
do Norte, no período de 29.11.2010 a 3.12.2010.

No âmbito da Universidade de Caxias do Sul, foram definidos como amostra: 10 cursos, 30 
candidatos pré-selecionados aprovados e reprovados e 10 bolsistas ativos. Para o campus Sal-
gado Filho da Universidade Potiguar, foi selecionada uma amostra de 5 (cinco) cursos, dentre os 
18 (dezoito) que realizaram vestibular no 1° semestre de 2010, de 33 (trinta e três) candidatos 
pré-selecionados e de 19 (dezenove) bolsistas ativos.

A amostra foi extraída da base do SISPROUNI, tendo sido utilizadas informações relativas ao 
termo de adesão e à inscrição dos candidatos pré-selecionados no processo seletivo do 1º 
semestre de 2010. 

Os resultados iniciais obtidos foram encaminhados à SESu, por meio de Notas Técnicas e do 
Relatório de Acompanhamento n° 10/2012.

4. Resultados

 A partir dos exames realizados, obteve-se um conjunto de constatações que foram previa-
mente submetidas e discutidas com os gestores responsáveis pela execução da ação de governo.

Para cada uma das constatações mantidas após discussão foram acordadas recomendações de ca-
ráter estruturante e pontual, com vistas ao aperfeiçoamento dos controles internos, para as quais o 
gestor federal apresentou as providências que seriam adotadas.

Cada uma das recomendações será monitorada pela CGU, de acordo com o cronograma estabele-
cido com o gestor, no sentido de certificar a sua implementação.
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A seguir, apresentam-se registros dos resultados obtidos nas realizações das fiscalizações piloto e 
regular, bem como da análise da base do SISPROUNI, considerando cada uma das questões estra-
tégicas objeto de avaliação.

4.1. O SISPROUNI utilizado como um dos mecanismos 
de supervisão e controle pela SESu/MEC na gestão do 

ProUni apresenta rotinas que possibilitem a realização 
de críticas quanto à consistência dos dados nele 

inseridos?

 Para a verificação da realização de críticas pelo SISPROUNI e da consistência dos dados 
nele registrados, foi solicitada à SESu a base de dados do sistema. Nela continham informações 
acumuladas desde 2005 até o 1º semestre de 2011. Assim, da análise realizada sobre os registros 
do Sistema foram verificadas as seguintes fragilidades:

I – Ausência de preenchimento do campo e-mail de 10.223 bolsistas de um total de 863.771 
bolsistas. 

Ano de inclusão no ProUni Quantidade de bolsistas sem e-mail 
informado

2°sem/2009 2.199

2010 6.693

2011 1.331

Total 10.223

Conforme informações apresentadas pela SESu, os casos acima tratam de bolsistas na modalidade 
remanescente. O SISPROUNI já possui previsão de crítica quanto ao campo e-mail, sendo, no 
entanto, restrita apenas aos bolsistas regulares.

Considerando que a partir do 2° semestre de 2009 o preenchimento do campo e-mail pelo candi-
dato tornou-se obrigatório, conforme divulgação de Portarias referentes ao Processo Seletivo, e 
considerando que a necessidade de inclusão do e-mail tem como finalidade o eventual envio, pela 
SESu, de comunicados periódicos referentes aos prazos e resultados do processo seletivo, bem 
como de outras informações, entende-se que a ausência desse registro pode acarretar eventual 
prejuízo ao candidato.

Assim, não obstante a responsabilidade imposta ao candidato quanto ao preenchimento do cam-
po “e-mail”, recomendou-se à SESu promover a implementação no novo Sistema do ProUni de 
crítica quanto à obrigatoriedade da informação de e-mail também para os bolsistas na modalidade 
remanescente, de modo a minimizar a possibilidade de prejuízos a esses candidatos e/ou à super-
visão do Programa. 
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Objetivando confirmar informação apresentada pela SESu, de que o Sistema já possui previsão de 
crítica quanto ao campo e-mail para os bolsistas regulares, foi solicitado o encaminhamento de 
nova base atualizada de dados relativos ao processo seletivo do 1° semestre de 2012.

Como resultado verificou-se a existência de 2.980 (dois mil, novecentos e oitenta) bolsistas re-
gulares, de um total de 179.562 Bolsistas, cujo campo e-mail não estava preenchido, o que se 
conclui que o sistema não está adequado para a realização de críticas quanto a este quesito tanto 
para bolsistas regulares quanto para bolsistas remanescentes.

Ano de inclusão no ProUni Quantidade de bolsistas sem e-mail 
informado

1° semestre de 2012 2.980

Diante disso, recomenda-se à SESu reavaliar os mecanismos do SISPROUNI e promover a im-
plementação de crítica quanto ao preenchimento do campo e-mail, também, para os bolsistas 
regulares. As medidas a serem adotadas pela Unidade serão monitoradas pela CGU.

II - Uma das condicionalidades obrigatórias do Programa é ser brasileiro. Em consulta à base do 
ProUni foi identificada a existência de 58 registros de candidatos que informaram não serem 
brasileiros natos ou naturalizados. Destes 10 receberam bolsa do ProUni no 1º processo seletivo 
de 2008.

Esse fato aponta mais uma fragilidade no Sistema, pois este deveria ter realizado críticas, impe-
dindo o prosseguimento da inscrição de candidatos em desacordo com os critérios do Programa. 

A SESu esclareceu que tal fato deve ter ocorrido em razão de um erro (bug) no Sistema. Infor-
mou, ainda, que em teste recentemente realizado, quanto a essa condicionalidade, o SISPROUNI 
realizou crítica, impedindo a inscrição de candidato. A Diretoria de Tecnologia da Informação - 
DTI identificou as ocorrências no SISPROUNI e irá monitorar os próximos Processos Seletivos 
para que não haja novas ocorrências.

A situação de irregularidade na concessão das 10 bolsas no 1° processo seletivo de 2008 não 
se confirmou, pois após apuração da SESu, foi demonstrado que os bolsistas têm nacionalidade 
brasileira.

Caberá, ainda, à Secretaria apresentar os ajustes técnicos implementados no Sistema com vista a 
impedir tal tipo de falha.

III – Foram identificadas inconsistências, conforme quadro abaixo, nos registros que indicam em 
que tipo de escola o candidato estudou o ensino médio (critério de escolaridade). 

Verificou-se a marcação de mais de uma opção com o mesmo valor (sim/não) simultaneamente, 
caracterizando contradição nas respostas de 238 bolsistas. Verificou-se, ainda, a concessão de 
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bolsa a 12.052 candidatos pré-selecionados, que marcaram “não” em todas as opções, indicando 
que eles não se enquadram no critério de escolaridade exigido.

Cursou o ensino 
médio somente 

em escola 
PÚBLICA?

Cursou o ensino 
médio somente em 

escola PRIVADA como 
BOLSISTA INTEGRAL?

Cursou o ensino médio parte em es-
cola PÚBLICA e parte em escola 

PRIVADA como BOLSISTA INTEGRAL?

TOTAL de 
ocorrências

SIM SIM SIM 3

SIM SIM NÃO 207

SIM NÃO SIM 15

NÃO SIM SIM 13

NÃO NÃO NÃO 12.052*

*Excluídas 401 ocorrências referentes a candidatos autodeclarados deficientes

Tais inconsistências demonstram ausência de mecanismos de crítica no sistema quanto aos cri-
térios para a concessão de bolsa, havendo, portanto, a necessidade de melhorias do SISPROU-
NI. A SESu apresentou esclarecimento de que o sistema já realiza críticas quanto a esse aspecto 
e verificará junto à DTI os motivos de tais divergências. 

De modo a confirmar a informação apresentada pela SESu, de que o sistema já realizava crí-
ticas quanto a esse aspecto à época da primeira verificação, realizou-se análise sobre a nova 
base solicitada. Considerando apenas os 179.562 bolsistas ingressos no 1º semestre de 2012, 
verificou-se a reincidência da impropriedade conforme quadro:

Cursou o ensino 
médio somente 

em escola 
PÚBLICA?

Cursou o ensino 
médio somente em 

escola PRIVADA como 
BOLSISTA INTEGRAL?

Cursou o ensino médio parte em es-
cola PÚBLICA e parte em escola 

PRIVADA como BOLSISTA INTEGRAL?

TOTAL de 
ocorrências

Sim Sim Sim 2

Sim Sim Não 3

Sim Não Sim 7

Não Sim Sim 2

Não Não Não 33

Desta forma percebe-se a permanência da inconsistência no SISPROUNI. Assim, recomenda-se à 
SESu a implementação de críticas no sistema a fim de garantir a condicionalidade para concessão 
de bolsas, qual seja: ter cursado o ensino médio em rede pública ou como bolsista integral na 
rede privada de ensino. Recomenda-se, ainda, a apresentação de relatório referente à apuração 
das inconsistências de modo a verificar a existência de casos de descumprimento dos critérios 
de condicionalidade para obtenção da bolsa. A SESu esclareceu que as medidas saneadoras estão 
sendo implementadas e os resultados serão posteriormente encaminhados à CGU. 

IV – Verificou-se que no 1º semestre de 2011 foram selecionados candidatos em 4 (quatro) campi 
que se encontravam na situação de “extintos”, caracterizando fragilidade do sistema, pois em tal 
situação o campus não estaria apto para ofertar bolsas e selecionar candidatos.
Diante dessa situação, recomendou-se à SESu que fosse promovida a inclusão de mecanismo de 
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verificação quanto à situação de funcionamento dos campi no novo Sistema do ProUni, de modo 
a impedir a oferta de bolsas de cursos em campi extintos. Em sua manifestação a Unidade infor-
mou que o SISPROUNI já realiza crítica quanto à situação de funcionamento dos locais de oferta 
e cursos e que a DTI identificou as ocorrências detectadas e irá monitorar os Processos Seletivos 
objetivando aprimorar os mecanismos de crítica. 

V – Com o objetivo de agrupar os membros do grupo familiar declarados por candidato e calcular 
a renda per capita baseada nas informações constantes no SISPROUNI (informadas pelo próprio 
candidato) foi realizada consulta na base de dados apresentada em 2011. Desta, foi verificada a 
concessão de 31 bolsas a candidatos cuja renda per capita ultrapassou o valor de 1 salário-mínimo 
e meio para bolsa integral e de 3(três) salários-mínimos para bolsa parcial de 50%.

Conforme informações prestadas pela SESu, o sistema atual já realiza críticas quanto ao cálculo da 
renda per capita familiar quando da inscrição dos candidatos ao Programa.

Assim, recomendou-se à SESu apurar os fatos apontados de modo a verificar a possibilidade de 
irregularidade na concessão das 31 bolsas e, caso se confirmasse, adotasse providências para a 
regularização das situações.

Em sua manifestação, a SESu informou que a DTI identificou as ocorrências no SISPROUNI e irá 
monitorar os Processos Seletivos para que não haja novas ocorrências. Além disso, notificou as 
IES para proceder à verificação dos bolsistas e, se for o caso, encerrar as bolsas. Foram apresen-
tadas as respostas individualizadas cujas justificativas apontaram: a) 17 encerramentos de bolsas, 
sendo 11 em razão de substancial mudança de condição socioeconômica do bolsista, 2 por aban-
dono, 2 por conclusão do curso e 1 por solicitação do bolsista; b) 4 Unidades informaram equívo-
co no preenchimento das informações o que levou à inconsistência no valor limite para concessão 
das 4 bolsas; c) 6 Unidades informaram, após verificação da documentação apresentada pelos 
candidatos, a consistência de 9 concessões e d) 1 Instituição foi descredenciada pela SERES/MEC.

Entende-se que as medidas adotadas pela Secretaria foram suficientes para elidir a questão. 

Ressalta-se que as irregularidades apontadas foram obtidas de uma base de amostra apresentada 
pela SESu em 2011, a qual se restringiu a 202.167 membros do grupo familiar dos candidatos.

Objetivando melhor análise sobre a questão, solicitou-se nova base de dados atualizada até o 
1° semestre de 2012. Para esta foi verificada a situação de 1.833.039 membros do grupo fami-
liar que juntamente com os bolsistas totalizaram 2.899.527 pessoas. Do cruzamento dos dados 
verificou-se uma ampliação do número de concessões para 4.421 bolsistas cuja renda per capita 
não atende aos critérios de renda do Programa.

O quadro mostra a distribuição por ano de inclusão no ProUni e por tipo de bolsa (parcial ou 
integral) que foram concedidas, mas que não atendem o critério renda.
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Ano
Valor do 
Salário 
Mínimo

Valor Máximo de Renda 
Percapita

Qtde de Bolsas  indevidas
(renda percapita > máximo) TOTAL 

BOLSAS 
INDEVIDAS

Bolsas 
Integrais 
(100%)

Bolsas 
Parciais 
(50%)

Bolsas 
Integrais 
(100%)

Bolsas Parciais 
(50%)

2006 R$ 350 R$ 525,00 R$ 1.050,00 456 39 495

2007 R$ 380 R$ 570,00 R$ 1.140,00 314 52 366

2008 R$ 415 R$ 622,50 R$ 1.245,00 492 91 583

2009 R$ 465 R$ 697,50 R$ 1.395,00 700 67 767

2010 R$ 510 R$ 765,00 R$ 1.530,00 822 141 963

2011 R$ 540 R$ 810,00 R$ 1.620,00 945 219 1.164

2012 R$ 622 R$ 933,00 R$ 1.866,00 71 12 83

TOTAL 3.800 621 4.421

Cabe salientar que o ano de 2012 contempla apenas o 1º semestre, porém, percebe-se niti-
damente uma diminuição de concessão de bolsas indevidas considerando a renda per capita 
familiar.

O cálculo utilizado neste trabalho também levou em consideração o valor do salário mínimo 
vigente no ano de inclusão do estudante como bolsista do ProUni. Essa verificação deveria ser 
feita de forma rotineira sempre que houvesse manutenção de bolsas, porém o bolsista não tem 
obrigação de informar novamente a renda familiar e, assim, não é possível que o sistema calcule 
se o bolsista continua dentro da condicionalidade renda ou se houve um substancial aumento 
socioeconômico (condição obrigatória de encerramento de bolsa).

As 83 bolsas dos ingressos no 1º semestre de 2012, que estavam fora do critério de renda per 
capita estabelecido pelo Programa, estão com a seguinte situação:

Inclusão 
no ProUni Situação das Bolsas Qtde Bolsas 

100% indevidas
Qtde Bolsas 
50% indevidas

1º sem 
2012

Bolsa em Utilização - Bolsista matriculado 
(transferência) 2 0

Utilização Encerrada - Encerramento da matrícula 2 0

Termo de Concessão - Processo Seletivo 67 11

Utilização Encerrada - Inexistência de matrícula 
no período letivo de início do usufruto a bolsa 0 1

TOTAL 71 12

Assim, diante dos novos casos apontados, recomendou-se à SESu apurá-los de modo a verificar 
a possibilidade de irregularidade na concessão das bolsas e, caso se confirme, proceder a adoção 
de providências no sentido de sua regularização. A Secretaria informou que em razão da com-
plexidade da apuração e do elevado número de instituições a serem notificadas, está sendo de-
senvolvido um módulo de supervisão extraordinária de bolsistas, e que tão logo sejam apurados 
os fatos estes serão encaminhados. O atendimento à recomendação será monitorado pela CGU.
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VI – Considerando que a renda é uma das principais condicionalidades do Programa para obter 
uma bolsa, foi realizado um cruzamento da base de dados da RAIS, dos anos 2009 a 2011 com 
903.250 CPFs de bolsistas e membros familiares encontrados na base de dados relativas ao 1° 
semestre de 2012, a fim de verificar discrepâncias em relação aos valores de renda informados 
pelo bolsista na sua inscrição no Programa.

O cruzamento considerou os seguintes aspectos: a) comparou-se a renda informada dos candi-
datos e seus respectivos membros familiares com a RAIS do mesmo ano de inclusão do bolsista 
no Programa; b) foram desconsiderados os candidatos e familiares sem informação de CPF e os 
CPF de pessoas cujo nome não coincidia nas duas bases (RAIS e SISPROUNI); e c) foram leva-
dos em consideração a data de admissão e rescisão (último pagamento recebido no exercício) 
a fim de comparar com a data de inscrição no Programa.

Importante salientar que apesar dos dados constantes da RAIS serem de preenchimento obri-
gatório do empregador, nem sempre condizem com a realidade e, além disso, trabalhos infor-
mais, eventuais ou que não recolham FGTS não constam da base de dados da RAIS.

Assim, realizado o cruzamento de dados verificaram-se as seguintes situações: 

Situação 2011 2010 2009

Possuem renda MAIOR na RAIS do que a informada no SISPROUNI 18.895 18.826 14.234

Possuem renda MENOR na RAIS do que a informada no SISPROUNI 6.043 6.406 5.344

A renda na RAIS e a informada no SISPROUNI são IGUAIS 2.113 2.579 2.087

TOTAL 27.051 27.810 21.665

Dos que possuem renda maior na RAIS foram excluídas as pessoas que não tinham renda infor-
mada no SISPROUNI (renda R$ 0,00) e para o restante foi analisada a diferença entre a renda 
informada e a renda constante na RAIS, chegando-se às seguintes quantidades de ocorrências 
distribuídas na tabela abaixo:

Diferença entre a renda informada e a constante da RAIS
(excluindo os que não informaram renda – R$ 0,00) 2011 2010 2009

Renda na RAIS é até 10% maior do que a informada no SISPROUNI 6.521 6.482 3.630

Renda na RAIS é entre 10% a 50% maior do que a informada no 
SISPROUNI 7.187 6.076 4.327

Renda na RAIS é no mínimo 50% maior do que a informada no 
SISPROUNI 3.039 3.850 4.578

TOTAL 16.747 16.408 12.535

Qtde de pessoas que não informaram renda (R$ 0,00) 2.148 2.418 1.699

TOTAL com renda na RAIS maior do que a informada 18.895 18.826 14.234

Verificou-se também a renda per capita, considerando a quantidade de membros familiares 
declarados e os valores de renda constantes da RAIS (do ano de inclusão do bolsista no Pro-
grama), e chegou-se a seguinte quantidade de bolsas concedidas fora dos critérios de renda:
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Ano
Valor do 
Salário 
Mínimo

Valor Máximo de Renda 
Percapita

Qtde de Bolsas  indevidas
(renda percapita > máximo) TOTAL 

BOLSAS 
INDEVIDAS

Bolsas 
Integrais 
(100%)

Bolsas 
Parciais 
(50%)

Bolsas 
Integrais 
(100%)

Bolsas Parciais 
(50%)

2009 R$ 465,00 R$ 697,50 R$ 1.395,00 82 13 95

2010 R$ 510,00 R$ 765,00 R$ 1.530,00 192 7 199

2011 R$ 540,00 R$ 810,00 R$ 1.620,00 127 23 150

Os resultados apresentados evidenciam que as informações relativas à renda do grupo familiar 
apresentadas pelos candidatos não são fidedignas, ocasionando a concessão de bolsa a candi-
dato sem perfil de renda. 

No cruzamento dos CPFs referentes aos membros do grupo familiar com as informações da 
RAIS verificou-se, ainda, a existência de nomes de pessoas diferentes das informadas no SIS-
PROUNI. A quantidade de CPF encontrados vinculados a pessoas diferentes considerando o 
ano de inclusão no Programa foi:

Ano Quantidade de CPFs com 
divergência de titularidade

2010 83

2009 79

2008 102

2007 138

Total 402

Tal fato ocorre devido à falta de vinculação do SISPROUNI com a base de CPF da Receita, pois, 
caso existisse essa sincronia, o sistema apontaria a divergência na informação contribuindo para 
a redução na inserção de dados incorretos por ocasião da inscrição do candidato.

Ressalta-se que, tendo em vista a obrigatoriedade de inclusão apenas do CPF do candidato, 
os resultados apresentados restringiram-se somente àqueles CPF do grupo familiar incluídos 
facultativamente no sistema.

Recomendou-se à SESu incluir na ficha de Inscrição dos candidatos, no site do SISPROUNI, 
aviso de alerta sobre a importância de informar o CPF dos membros do Grupo Familiar quan-
do do seu preenchimento. Conforme informação, a crítica foi implementada para o Processo 
Seletivo referente ao 2º Semestre de 2012.

A providência informada será monitorada posteriormente por esta Controladoria. Em razão 
da divergência de titularidade apontada recomenda-se à SESu avaliar a possibilidade de acesso 
à base de CPF da Receita para vinculação ao SISPROUNI.

VII – Do cruzamento dos dados do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos – SISOBI com 
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os do SISPROUNI, verificou-se a existência de 47 beneficiários já falecidos na situação “Em 
utilização-Bolsista Matriculado” sendo que um faleceu antes de se tornar bolsista do ProUni e 
46 faleceram após o recebimento da bolsa.

Recomendou-se à SESu, por ocasião da supervisão, criar rotinas para a utilização do SISOBI 
quando do cruzamento de dados. A Secretaria informou que incluirá no Módulo de Supervisão 
de bolsistas no SISPROUNI o cruzamento do cadastro de bolsista com a base do SISOBI, assim 
como já fez com outras bases de dados oficiais.

De modo a verificar a informação apresentada pela Secretaria realizou-se novo cruzamento 
de dados com o SISOBI e a base do PROUNI referente ao 1º semestre de 2012, tendo sido 
verificada a inexistência de bolsistas falecidos registrados como ativos. 

A Secretaria informou, ainda, que dentre os procedimentos de supervisão de bolsistas está 
sendo utilizado o cruzamento da base de dados do ProUni com o Censo da Educação Superior 
fornecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, o 
qual já considera em seu formulário a informação sobre o falecimento do bolsista.  Tal situação 
denota o atendimento da recomendação pela SESu.

Recomendou-se, ainda, à SESu apurar os fatos relativos aos 47 bolsistas falecidos, objetivando 
o encerramento das bolsas e a regularização do ocorrido. A SESu informou que notificou as 
IES para proceder à verificação da situação dos bolsistas e, se for o caso, encerrar as bolsas. As 
respostas individualizadas foram apresentadas e constatou-se, após análise de que as Unidades 
estão adotando providências para a verificação da real situação dos bolsistas e cancelamento 
do benefício, quando necessário. Assim, recomenda-se à SESu a atualização da situação junto 
às Instituições notificadas anteriormente e posterior encaminhamento dos resultados à CGU.

VIII – Da análise dos cursos selecionados pelos bolsistas que declararam ser professor de edu-
cação básica, verificou-se que, dos 8.504 bolsistas encontrados, 6 (seis) inscreveram-se em 
cursos diferentes de Licenciatura, Normal Superior e Pedagogia.

Entretanto, a renda informada é superior à estabelecida na legislação. Tal fato caracteriza 
descumprimento do critério de elegibilidade estabelecido no inciso III do art. 2º da Lei nº 
11.096/05, o qual prevê a concessão de bolsa a professor da rede pública de ensino, indepen-
dente da renda, somente para os cursos de Licenciatura, Normal Superior e Pedagogia.

Ressalta-se que o SISPROUNI deveria realizar crítica quanto a esse critério específico no caso 
de professor.  A SESu apresentou esclarecimento no sentido de que o sistema já realiza críticas 
quanto a esse aspecto e irá adotar providências para a apuração do fato.

Recomendada a apuração dos fatos e a adoção de medidas administrativas, a SESu informou 
que a DTI identificou as ocorrências no SISPROUNI e irá monitorar o Processo Seletivo re-
ferente ao 2º semestre de 2012 para que não haja novas ocorrências. Informou, ainda, que 
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notificou as IES para proceder à verificação dos bolsistas e, se for o caso, encerrar as bolsas. As 
respostas individualizadas foram apresentadas, tendo sido verificado que dos 6 (seis) bolsistas 
apontados, 3 bolsas já haviam sido encerradas em razão de não matrícula dos candidatos e 1 
pelo fato do candidato estar matriculado em Universidade Pública.  Quanto aos demais bolsis-
tas as IES informaram que a concessão foi realizada pela situação socioeconômica do bolsista e 
não pela condição de professor da rede pública. 

Entretanto, conforme informado ao gestor, verificou-se que a renda per capita dos candidatos está 
acima dos limites previstos para a concessão de bolsas, o que caracterizaria uma irregularidade. 

Assim, recomenda-se à SESu verificar com às IES, a situação dos 3 bolsistas e apresentar os 
resultados a esta Controladoria.

Nova verificação realizada na base referente ao 1º semestre de 2012 não apontou mais esta 
inconsistência, demonstrando a existência de crítica no Sistema de modo a evitar tal problema.

IX – Foi realizada consulta na base para verificar a existência de bolsistas que tiveram bolsa 
encerrada por “conclusão do curso superior” e que atualmente possuem bolsa “em utilização” 
no ProUni. Da verificação, foram identificados 5 (cinco) bolsistas na citada situação.

Desse modo, percebe-se que o sistema não realiza crítica quando da inscrição de ex-bolsista do 
ProUni que concluiu curso e está pleiteando nova bolsa. Ressalta-se que os 5 (cinco) bolsistas 
quando da inscrição informaram “não” no campo destinado à informação sobre “curso superior”. 

Recomendou-se à SESu apurar os fatos relativos aos 5 bolsistas, objetivando averiguar a regula-
ridade da situação apontada e, em caso de confirmação de concessão de bolsa indevida, adotar 
as providências necessárias para o cancelamento das mesmas e  ressarcimento dos recursos 
investidos. Recomendou-se, ainda, avaliar os motivos que ensejaram tais falhas e promover a 
adequação do sistema de modo a impedir a repetição destas.

A SESu informou que a Diretoria de Tecnologia da Informação identificou as ocorrências no 
SISPROUNI e irá monitorar os Processos Seletivos para que não haja novas ocorrências. Infor-
mou, ainda, que notificou as IES para proceder à verificação da situação dos bolsistas e, se for 
o caso, encerrar as bolsas. Informou, ainda, do encaminhamento à DTI, das recomendações da 
CGU para eventuais providências julgadas pertinentes. 

As respostas individualizadas apresentadas pelas IES apontam para a irregularidade das conces-
sões da bolsa, em razão dos alunos terem já concluído um curso superior, o que não daria o 
direito a uma segunda bolsa. Três Instituições informaram o encerramento das bolsas e 2 (duas) 
informaram que as bolsas já haviam sido encerradas por conclusão do curso.

Não obstante as providências adotadas e considerando o resultado apresentado, a Secretaria 
não apresentou as medidas adotadas para o ressarcimento dos recursos investidos nesses bol-
sistas. Assim, reitera-se à SESu a recomendação nesse sentido.
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Em relação à recomendação para adequação do Sistema, esta Controladoria recomenda à SESu 
o encaminhamento das providências adotadas pela DTI.

X - De acordo com a legislação do Programa, cada bolsista ativo poderá ter apenas uma bolsa 
em utilização. Essa bolsa, se o estudante optar, poderá ser transferida, cancelada, suspensa. Po-
rém, não é permitido que o bolsista acumule mais de uma bolsa-benefício, independentemente 
do tipo (integral ou parcial). 

Agrupando-se os bolsistas pelo número do CPF verificou-se que existem 6 (seis) deles, de pro-
cessos seletivos recentes, que possuem duas bolsas ativas na situação “em utilização”.

Desse modo, verifica-se que o sistema não realiza crítica quanto à verificação da existência de 
CPF com mais de um benefício. 

Informação apresentada pela SESu indica a solução dos casos citados. 

Considerando as situações identificadas nos itens I, IV e VII, a competência do gestor federal 
estabelecida no Decreto nº 5.493/2005 e tendo em vista que a SESu/MEC vem idealizando a 
elaboração de um novo Sistema em substituição ao atual, recomendou-se priorizar a imple-
mentação neste de mecanismos de controle e de críticas, conforme os citados nos itens ante-
riores, de modo a assegurar a confiabilidade das informações a serem nele registradas, evitando 
a concessão de bolsas indevidas e garantindo credibilidade ao Programa. 

A SESu informou que o SISPROUNI já possui mecanismos de controle e realiza críticas no to-
cante às informações prestadas pelos candidatos ao Programa; esses mecanismos estão sendo 
priorizados na concepção e desenvolvimento do novo Sistema e as divergências estão sendo 
devidamente apuradas. 

Tendo em vista a importância do novo Sistema para a execução do Programa e objetivando o 
acompanhamento por parte desta Controladoria, recomendou-se, ainda, à SESu, o encaminha-
mento do Cronograma com as previsões de implementação dos módulos do novo Sistema, 
bem como informações aderentes. Em resposta, a Secretaria apresentou o cronograma de 
implementação do novo sistema, sendo informado que o funcionamento dos módulos está 
previsto para entrar em operação até fevereiro de 2014. Considerando findo este prazo, re-
comenda-se à SESu a atualização das informações quanto à implementação do novo sistema.

4.2. O sistema SISPROUNI está sendo alimentado pelas 
IES, permitindo o cálculo correto da quantidade de 

bolsas a serem ofertadas? 

 Para a avaliação quanto à consistência dos registros inseridos pelas IES/Campi no SIS-
PROUNI, referentes aos dados que determinam o número de bolsas a serem ofertadas no 1º 
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semestre de 2010, foi solicitada ao responsável pelos Campi a apresentação da relação nominal 
dos estudantes que ingressaram nos anos de 2005 a 2009, com a finalidade de verificar os da-
dos constantes no sistema correspondentes ao: 

•	 Cp 1 - Número de ingressantes no 1º semestre de 2005 (turmas iniciais), matriculados 
ao final do 1º/2009;

•	 Cp 2 - Número de ingressantes no 1º semestre de 2006, 2007, 2008 e de 2009 (turmas 
iniciais), matriculados ao final do 1º/2009;

•	 Cp 3 - Número estimado de ingressantes no 1º semestre de 2010 (turmas iniciais);

•	 Cp 4 - Número de bolsas integrais em utilização oferecidas pela própria instituição a 
estudantes ingressantes no 1º semestre de 2005 (turmas iniciais), matriculados ao final do 
1º/2009 (excluídas as do ProUni); e

•	 Cp 5 - Número de bolsas integrais em utilização oferecidas pela própria instituição a 
estudantes ingressantes no 1º semestre de 2006, 2007, 2008 e de 2009 (turmas iniciais) 
matriculados ao final do 1º/2009 (excluídas as do ProUni).

Como resultado comparativo das informações apresentadas pelos campi com os dados inseri-
dos no sistema, verificou-se que dos 446 cursos avaliados, de um universo de 7.120, 113 deles 
(25,3%) apresentaram divergências nos quantitativos informados. 

Gráfico 3
As divergências encontradas referem-se aos dados informados no SISPROUNI relativos aos 
cursos de 44 campi dos 86 fiscalizados. 

As divergências verificadas indicam que os quantitativos registrados no SISPROUNI correspon-
dentes aos Cp são diferentes daqueles apresentados pelos campi avaliados durante a realização 
dos trabalhos. 

Os dados aqui tratados servem como subsídio para o cálculo da quantidade de bolsas a serem 
ofertadas. Consequentemente, em razão disso, o quantitativo de bolsas calculadas pelo Siste-
ma pode ser diferente do que efetivamente deveria ser ofertado.
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Portanto, se confirmados esses quantitativos pela SESu, nas Instituições citadas, existe a possi-
bilidade de ofertas a menor de bolsas para os cursos. 

Diante dos achados recomendou à SESu apuração das divergências de modo a verificar a pro-
cedência e a ocorrência de prejuízos na oferta de bolsas concedidas e medidas compensatórias. 
Recomendou, ainda, o estabelecimento nas rotinas de fiscalização realizadas pela Secretaria, da 
inclusão de uma avaliação das informações inseridas no SISPROUNI pelas Instituições, as quais 
compõem os parâmetros de cálculo do número de bolsas oferecidas por cada curso.

Dos 113 casos divergentes, a SESu já havia se manifestado, em razão de Relatório anterior, 
sobre 33 deles, informando da notificação realizada junto às instituições e que diante da impos-
sibilidade de confrontação das informações inseridas nos termos aditivos e das apresentadas 
pela CGU, ressaltou a responsabilização das instituições pela veracidade das informações.  In-
formou, ainda, que a Secretaria já possui rotinas de fiscalização por amostragem, verificando in 
loco a regularidade das informações prestadas pelas Instituições.

Considerando a manifestação da Unidade, recomendou-se, posteriormente, a apuração dos 
demais casos expostos, bem como a apresentação do cronograma de fiscalizações da Secreta-
ria, exercício de 2013, e os resultados obtidos. 

Quanto à apuração, a Unidade informou que esta, ainda estava em andamento junto às institui-
ções citadas e que os resultados seriam encaminhados à CGU.

Posteriormente foram apresentados à CGU resultados referentes a verificações in loco realiza-
das em 10 instituições, consubstanciados em 3 (três) Relatórios. Não foi apresentado à CGU o 
cronograma das fiscalizações planejadas para o exercício de 2013. Os assuntos apurados pelas 
fiscalizações não tratam do tema em tela, regularidade das informações prestadas pelas Institui-
ções para o cálculo do número de bolsas a ser ofertada para cada curso, o que indica que a SESu 
ainda não implementou ajustes nos instrumentos de fiscalização que atendam à recomendação 
desta Controladoria.

4.3. As IES estão ofertando as bolsas do ProUni 
na quantidade correta e garantindo o tratamento 

isonômico para os bolsistas?

 4.3.1. O Campus ofertou bolsas para todos os cursos para os quais rea-
lizou vestibular? 

 A verificação deste item consiste na comparação entre os dados registrados no campo 
Cp4 do quadro de Cadastro de Cursos do Termo de Adesão/Aditivo, que informa os cursos que 
realizarão vestibulares, e os dados do edital de vestibular do 1º semestre de 2010, por curso. Para 
tanto, foram avaliados o registro de todos os cursos cadastrados nos termos de adesão e aditivo. 
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Complementarmente verificou-se, também, a existência de cursos não cadastrados no Termo de 
Adesão, mas que realizaram vestibular. 

Como resultado das verificações, identificou-se que dos 86 campi fiscalizados, de um universo 
de 830, em 58 (67,4%), não foram identificadas inconsistências.

Gráfico 4

As inconsistências identificadas em 28 Campi (32,6%) foram classificadas e tabuladas da seguin-
te forma: 

•	 tipo1 – Cursos que ofertaram vagas no vestibular, mas o campus informou no termo de 
adesão que não haveria vestibular; 

•	 tipo2 – Cursos que ofertaram vagas no vestibular, mas não estavam cadastrados no 
termo de adesão; e 

•	 tipo3 – Cursos que não ofertaram vagas no vestibular, mas ofertaram bolsas no termo de 
adesão. 

Essas foram distribuídas conforme gráfico:

Gráfico 4

A seguir são apresentadas as quantidades de cursos sobre os quais foram identificadas inconsis-
tências discriminadas por campus:
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1. Quantidade de cursos que ofertaram vagas no vestibular, mas o campus informou no termo 
de adesão que não haveria vestibular:

UF CAMPUS n° de Cursos

BA IMES 8

DF ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-
ASSUPERO 1

GO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA 8

MA FACAM - FACULDADE DO MARANHAO 2

MG FUNDACAO CULTURAL DE BELO HORIZONTE 4

PA FACULDADES OBJETIVO - IUESO - 1

RO INSTITUTO JOAO NEORICO 1

SP

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 1

INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR 2

ASSOCIACAO PRINCESA ISABEL DE EDUCACAO E CULTURA 1

SOGE 13

ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A. 4

TOTAL 46

A inconsistência apontada demonstra que, para os 46 cursos quantificados, as Instituições deixa-
ram de oferecer bolsas, haja vista que, por estarem cadastrados no Termo Aditivo e as unidades 
terem realizado vestibular para esses cursos, os dados (Cp) relativos a eles deveriam ser inseridos 
obrigatoriamente no SISPROUNI objetivando a realização do cálculo de bolsas a serem ofertadas. 
Assim conclui-se que não houve oferta de bolsas para esses cursos e para o Programa. 

Diante das inconsistências, foi recomendada a apuração das divergências, a identificação de 
prejuízos e a promoção de medidas compensatórias. Recomendou-se, ainda, o estabelecimen-
to de rotinas periódicas de fiscalização, por amostragem, para a verificação das informações 
inseridas no Sistema pelas Instituições quando da adesão relativas à realização de vestibular.

As respostas apresentadas, relativas a 6 campi consignados em Relatório de Acompanhamento, 
evidenciaram que as Instituições foram notificadas e instadas a se manifestar. Foram apresen-
tadas as respostas individualizadas das instituições e as providências por elas adotadas. A SESu 
informou que, em caso de divergência constatada, será instaurado processo administrativo 
para aplicação de penalidades, porém não apresentou suas considerações sobre a manifestação 
das instituições.

No que se refere às rotinas de fiscalização, a SESu informou que fiscalizará, anualmente, por 
amostragem, as Instituições que não teriam realizado vestibular.

Considerando a manifestação da Unidade, recomendou-se, posteriormente, a apuração dos 
demais casos expostos, bem como a apresentação do cronograma de fiscalizações da Secreta-
ria, exercício de 2013, e os resultados obtidos.
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Quanto à apuração, a Unidade informou que esta, ainda estava em andamento junto às institui-
ções citadas e que os resultados seriam encaminhados à CGU. Informou, ainda, que já haviam 
sido ajustados os instrumentos de fiscalização in loco considerando o critério de não oferta de 
vestibular para seleção da amostra de instituições a serem supervisionadas. 

Foram apresentados resultados referentes a verificações in loco realizadas em 10 instituições, 
consubstanciados em 3 (três) Relatórios. Não foi apresentado à CGU o cronograma das fiscaliza-
ções planejadas para o exercício de 2013. Os assuntos apurados pelas fiscalizações não tratam do 
tema em tela, regularidade das informações prestadas pelas Instituições quanto à não oferta de 
vestibular, o que indica que a SESu, ainda, não implementou ajustes nos instrumentos de fiscaliza-
ção que atendam à recomendação desta Controladoria, o que deverá ser monitorado.

2. Quantidade de cursos que ofertaram vagas no vestibular, mas não estavam cadastrados no 
termo de adesão:

UF CAMPUS n° de Cursos

CE CEUDESP- CENTRO DE EDUCACAO UNIV. E DESEN. PROFISSIONAL 24

ES U.C.L. - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR UNIFICADO DO CENTRO 
LESTE 5

GO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA 4

MG
FUNDACAO CULTURAL DE BELO HORIZONTE 1

FACULDADE NOVOS HORIZONTES 1

PA SESPA 2

RJ AEVA 1

SE SESSE 5

SP

ASSOCIACAO PRINCESA ISABEL DE EDUCACAO E CULTURA 2

FUNDACAO SAO PAULO 1

ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A. 1

TOTAL 47

Como as datas de início de funcionamento dos 47 cursos dos 11 Campi indicados, registradas 
no Sistema e-MEC, remetem aos anos de 1974 a 2007, entende-se que eles encontravam-se 
cadastrados no citado sistema. Considerando que tal cadastro é condição necessária para sua 
migração para o SISPROUNI e que esses cursos ofereceram vagas no vestibular, verifica-se que 
as IES deixaram de ofertar bolsas, no Processo Seletivo do 1° semestre de 2010, em prejuízo 
ao Programa.

Foi recomendado à SESu a apuração das divergências de modo a identificar a ocorrência de 
prejuízos quanto à quantidade de bolsas concedidas e caso necessário a implementação de 
medidas compensatórias, bem como avaliação de possíveis falhas de migração de cursos do 
e-MEC para o SISPROUNI.

A SESu já realizou a análise de 20 cursos, tendo concluído que eles foram inseridos no Processo 
Seletivo do 1° semestre de 2010, por meio de termos aditivos, não se caracterizando como 
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prejuízo ao programa. Quanto à avaliação do sistema e-MEC, a SESu informou que já consta 
das rotinas do SISPROUNI a realização de críticas na fase de emissão dos Termos de Adesão/
Aditivos pelas Instituições nos respectivos processos seletivos semestrais do Programa. In-
formou, ainda, que encaminhou à DTI, Diretoria responsável pelo sistema informatizado do 
ProUni, e à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior- SERES, responsável 
pela gestão do Cadastro e-MEC, as recomendações desta CGU para eventuais providências 
julgadas pertinentes.

Considerando as informações da Unidade, recomendou-se, posteriormente, a apuração dos 
demais casos apresentados, bem como o encaminhamento do resultados das providências 
adotadas pela DTI e SERES. A apuração dos casos pendentes está em andamento junto às ins-
tituições citadas e os resultados serão encaminhados à CGU, tão logo se conclua. Quanto às 
providências adotadas pela DTI e SERES, está Controladoria fica no aguardo de manifestação 
da Secretaria.

3. Cursos que não ofertaram vagas no vestibular, mas ofertaram bolsas no termo de adesão.

UF CAMPUS n° de Cursos

AM INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA LTDA 1

MG
FUNDACAO CULTURAL DE BELO HORIZONTE 4

SIEMG 2

RJ
UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA 2

AEVA 4

SP

ASSOCIACAO EDUCATIVA CAMPOS SALLES 11

ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA 7

FUNDACAO SAO PAULO 1

TOTAL 32

A inconsistência apontada demonstra que, para os 32 cursos quantificados, as 8 Instituições 
citadas deixaram de realizar vestibular, não obstante a oferta de bolsas registradas no sistema. 
Conclui-se que houve prejuízo ao Programa, haja vista a não concessão de bolsas relativas aos 
32 cursos. 

Foi recomendado à SESu a apuração das divergências de modo a identificar a ocorrência de preju-
ízos na concessão das bolsas. A Unidade informou que já providenciou a apuração dos casos junto 
às instituições citadas e os resultados serão encaminhados à CGU, tão logo se conclua.

4.3.2. O motivo de reprovação do candidato não fere os 
critérios de elegibilidade para obtenção da bolsa?

 A verificação deste item consiste na análise da documentação apresentada pelos candidatos 
que participaram do processo seletivo do 1º semestre de 2010 e foram reprovados, de modo a 
avaliar se os motivos da reprovação não ferem os critérios de elegibilidade para a obtenção da bolsa.  
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O escopo do trabalho nessa subquestão foi a verificado da situação de 876 candidatos de um 
universo de 10.771. 

Primeiramente foram identificados os motivos para a reprovação dos candidatos nos termos de 
reprovação arquivados na pasta, para posterior análise comparativa da documentação apresen-
tada pelo candidato e apuração quanto à correta reprovação. Os motivos identificados foram:

Gráfico 6

Como resultado da análise documental realizada obteve-se os seguintes resultados quanto à 
veracidade dos motivos de reprovação dos candidatos apresentados pelas IES.

Gráfico 7
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Há que se ressaltar que a impossibilidade de avaliação da documentação de 78,7% (690 candida-
tos) dos 876 candidatos reprovados se configurou em razão de: a) ausência de registro do Coor-
denador do Programa no Sistema (40,3%), o que implicou na ausência de documentos a serem 
verificados; b) falta de apresentação de documentação por parte dos Campi ou por insuficiência 
de informações na documentação apresentada, para os casos em que o candidato compareceu à 
Instituição (38,4%). Assim, o resultado para a questão estratégica ficou prejudicado.

Diante dos fatos, recomendou-se à SESu orientar as Instituições quanto à obrigatoriedade de 
arquivamento da documentação apresentada pelos candidatos, por cinco anos após a data de 
reprovação, conforme previsão normativa.

Em sua manifestação a SESu informou que enviou expediente a todas as Instituições participan-
tes do Programa para reforçar esta recomendação.

Considerando apenas a avaliação da documentação referente aos candidatos que compare-
ceram às Instituições (186 candidatos – 21,2%), verificou-se que a documentação analisada 
reflete os motivos da reprovação em 97,3% (181) dos casos.

Gráfico 8

4.3.3. As mensalidades pagas pelos portadores de bolsa parcial 
contemplam todos os descontos regulares oferecidos pela Instituição?

 Para verificação deste item foram solicitadas junto aos campi informações relativas aos 
valores das mensalidades discriminadas por curso/habilitação/turno, considerando os valores 
com e sem descontos, bem como os cobrados de 937 bolsistas parciais da amostra e realizado 
contato com estes para confirmação do recebimento de descontos regulares de caráter coleti-
vos oferecidos pela unidade para pagamento de mensalidade.

Da análise documental, concluiu-se que 75,0% (703) dos bolsistas parciais receberam os devidos 
descontos proporcionados pelos campi e 1,7% (16 bolsistas) não. Em 23,3% (218 bolsistas) não 
foi possível avaliar devido ao cancelamento, à suspensão ou ao encerramento das bolsas.
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  Gráfico 9

Para os casos de inconsistência, recomenda-se à SESu apurar junto às Instituições a procedên-
cia quanto à não concessão de descontos aos 16 bolsistas. A Unidade informou que já está em 
andamento medidas para verificação do ocorrido e posteriormente encaminhará os resultados 
da análise.

4.3.4. O estudante cadastrado no SISPROUNI é bolsista do ProUni?

 Com o objetivo de avaliar se os alunos cadastrados no Sistema do ProUni são ou foram 
bolsistas do Programa utilizou-se como procedimento a realização de entrevistas com 1.889 
estudantes da amostra via telefone. 

Entretanto, em razão da existência de informações desatualizadas na base de dados do programa 
relativos aos endereços e ao número de telefone dos estudantes, somente 976 (51,64%) foram 
localizados e entrevistados. Destes 100% confirmaram ser ou ter sido bolsista do Programa.

Gráfico 10
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Há que se ressaltar o comprometimento do escopo definido, uma vez que 48% dos bolsistas 
parciais e integrais não foram localizados em virtude da desatualização dos dados cadastrais. 
Assim, o resultado para a questão estratégica ficou prejudicada.  Vale salientar o risco inerente 
em percentual tão alto de estudantes não localizados, haja vista a possibilidade de existência de 
alunos que possam não ser bolsistas do Programa. Assim, faz-se necessário que a SESu atente 
para a melhoria dos procedimentos referentes à atualização cadastral dos incluídos como Bol-
sistas no SISPROUNI.

4.3.5. A SESu vem implementando mecanismos de 
controle para redução da Ociosidade de Bolsas?

 Dentre os aspectos importantes que impactam o atingimento da finalidade do Pro-
grama, há que se considerar a evolução dos índices de não ocupação (ociosidade) das bolsas 
ofertadas. 

Em estudo realizado no período entre o 1° semestre de 2006 e o 1° semestre de 2012 pela 
equipe da Diretoria de Políticas e Programas de Graduação da Secretaria de Educação Superior 
com o apoio da DTI da Secretaria Executiva do Ministério da Educação, concluiu-se que a não 
ocupação das bolsas do ProUni é, em média, de 22% do total de bolsas ofertadas.

Segundo o gráfico da página seguinte, pode-se aobservar que:

a) No segundo Semestre, a ociosidade média foi de 25% e de 20% no 1º Semestre;

b) A ociosidade de bolsas parciais é cerca de três vezes maior do que a de bolsas integrais;

c) O número de bolsas ociosas em cursos de ensino na modalidade de educação à distância 
é superior ao da modalidade presencial, chegando a atingir a média de 49% entre o 1º Se-
mestre de 2007 e o 1º Semestre de 2012; e

d) Os cursos de bacharelado apresentam o menor número de bolsas ociosas, seguido dos 
cursos de licenciatura e dos cursos tecnológicos.
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Gráfico 11

Gráfico 12

Dos dados apresentados no gráfico acima, pode-se verificar que em oito cursos sobraram bol-
sas do ProUni, representando aproximadamente 29% de bolsas ociosas.

Como resultado da fiscalização piloto realizada na UNP obteve-se a seguinte situação relativa 
à ociosidade de bolsas.
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Gráfico 13

Dos dados apresentados no gráfico, observa-se que houve sobra de 22 bolsas de três cursos, 
representando aproximadamente 17% de bolsas ociosas do total de 124 ofertadas. No que se 
refere aos cursos de Educação Física e Psicologia ficaram ociosas aproximadamente 25% das 
bolsas obrigatórias ofertadas. 

Diante dos índices de ociosidade que o Programa apresenta foi recomendado à SESu promover 
a realização de estudo objetivando identificar soluções para a redução da ociosidade de bolsas 
obrigatórias do Programa, maximizando, assim, os benefícios obtidos pela sociedade com a 
renúncia fiscal.

A SESu apresentou as seguintes providências objetivando o atendimento da recomendação: 

a) A partir do processo seletivo referente ao 1° semestre de 2011, foi implementada a lista 
de espera do ProUni;

b) Publicação da Lei n° 12.202/2010 que promoveu as seguintes inovações na legislação do 
FIES, objetivando maximizar a ocupação das bolsas parciais do ProUni: a inscrição no FIES 
pode ser feita em qualquer período do ano; o bolsista parcial do ProUni tem assegurado o 
financiamento independentemente da existência de limite de recurso da mantenedora; e o 
bolsista parcial pode optar pelo Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo – 
FGEDUC, não sendo necessário, apresentar fiador para a contratação do financiamento; e

c) Publicação da Lei n° 12.431/2011 alterando o art. 8° da Lei 11.096/2005 estabelecendo 
que a isenção fiscal será proporcional à ocupação efetiva das bolsas devidas.

As informações apresentadas pela SESu denotam o esforço da Unidade no sentido de reduzir 
os índices de ociosidade que o Programa apresenta. Assim, entende-se que as providências 
adotadas atendem à recomendação. Entretanto a efetividade das soluções se mostrará com o 
decorrer dos exercícios, havendo assim a necessidade de avaliação futura.  
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Recomendou-se, ainda, promover a regulamentação do art. 8° da lei 11.096/2005, alterado 
pela lei 12.431, objetivando definir a fórmula de cálculo da proporcionalidade da renúncia, a 
qual foi atendida por meio da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil – IN RFB n° 
1.394/2013, alterada pela IN – RFB n° 1.476/2014.

4.4. Os mecanismos de controle do Campus para 
concessão e manutenção das bolsas são adequados?

 4.4.1. Os candidatos aprovados apresentaram toda a documentação 
prevista na legislação? 

 Foram analisadas a documentação de 1.889 bolsistas, cujo universo apresenta 135.623 
alunos. Da análise realizada, verificou-se, a impossibilidade da verificação de documentação 
relativa a 99 bolsistas (5,2%). Tal impossibilidade caracterizou-se pelos seguintes aspectos: a) 
alunos transferidos, cuja documentação não se encontrava na Instituição de destino; b) a Insti-
tuição não dispunha da documentação arquivada; c) a Instituição não disponibilizou a documen-
tação do bolsista à equipe. 

Para as pastas de bolsistas não analisadas, há que se considerar para os aspectos apontados os 
seguintes itens:

Item “a” – verificou-se que as transferências de bolsistas ocorreram sem o devido encaminha-
mento da documentação original para a nova IES, entretanto não foi encontrado nos normati-
vos do Programa orientações quanto a procedimentos relativos a esse fato. 

Item “b” – descumprimento dos normativos do Programa que exigem o arquivamento pelo 
prazo de 5 (cinco) anos após o encerramento do benefício da documentação utilizada para a 
aferição das informações prestadas pelos candidatos quando do processo de seleção;

Item “c” – tendo em vista que o Programa envolve recursos Federais, as Instituições Privadas 
que a ele aderiram não poderão sonegar informações aos Órgãos de Controle Interno do Po-
der Executivo Federal no exercício de suas atribuições inerentes às atividades de fiscalização, 
conforme previsto no art. 26 da Lei 10.180/2001.

Considerando os 4 principais documentos obrigatórios a serem apresentados pelos bolsistas, 
quais sejam: identificação do bolsista e dos membros do grupo familiar, comprovante de resi-
dência do grupo familiar, comprovante de rendimentos do grupo familiar e comprovante de 
escolaridade, verificou-se a ausência de pelo menos um destes documentos em 15% (289) das 
1.889 pastas analisadas.
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Gráfico 14

Individualizando os principais documentos obrigatórios a serem apresentados pelos candidatos 
aprovados, temos os seguintes percentuais de ausência.

Gráfico 15

Verifica-se que o documento com maior ausência nas pastas dos candidatos foi o referente à 
comprovação de renda de algum dos membros do grupo familiar. 

Diante disso, recomendou-se à SESu:  

a) Quanto aos casos de transferência de bolsistas, estabelecer procedimentos quanto à trami-
tação da documentação para a nova Instituição;

b) Reforçar orientação às IES, quanto à obrigatoriedade do arquivamento e manutenção da 
documentação comprobatória apresentada pelos bolsistas do Programa, dentro do prazo pre-
visto em norma; e

c) Orientar às IES quanto à obrigatoriedade da prestação de informações referentes ao Progra-
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ma aos Órgãos de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

Em resposta aos itens acima, a SESu informou que enviou expedientes às instituições partici-
pantes do ProUni recomendando que a transferência seja aceita pela nova Instituição somente 
com o recebimento dos documentos dos bolsistas, a ser enviado pela instituição de origem; que 
implementará o controle de transferência no “SISPROUNI 2”; que já orienta as instituições, a 
cada Processo Seletivo do ProUni, sobre a obrigatoriedade de arquivamento da documentação 
apresentada pelos candidatos, mesmo os reprovados, mas que reforçou esta recomendação;  
e que também comunicou às IES, sobre a obrigatoriedade da prestação de informações aos 
órgãos do Controle Interno do Poder Executivo Federal.

As providências apresentadas pela Secretaria denotam o atendimento às recomendações, ha-
vendo, no entanto, apenas a necessidade de acompanhamento por parte desta Controlado-
ria quanto à implementação do controle de transferência no novo Sistema do Programa, SIS-
PROUNI 2.

 4.4.2. A documentação apresentada pelos bolsistas comprovaram os 
critérios de elegibilidade? 

 Para avaliação das subquestões estratégicas seguintes foram analisadas as documentações 
relativas à identificação do candidato e dos demais membros do grupo familiar; residência dos 
membros do grupo familiar; renda do candidato e dos integrantes de seu grupo familiar e escola-
ridade de 1.889 de um Universo de 135.623 candidatos, sendo 952 integrais e 937 parciais.

Quanto ao critério de escolaridade que estabelece a necessidade do candidato ter cursado o 
ensino médio em escola pública ou em escola privada com a percepção de bolsa de estudos 
integral, verificou-se que dos 1.889 bolsistas, apenas 3 deixaram de comprovar corretamente 
o citado critério, o que corresponde a 0,2% do total de bolsistas fiscalizados.

Gráfico 16

Da análise da documentação comprobatória relativa à residência, verificou-se que dos 1.889 
bolsistas, 11 deixaram de comprovar corretamente o critério residência.
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Gráfico 17

Avaliação dos Bolsistas quanto à apresentação da documentação referente ao critério renda do 
grupo familiar. Verificou-se que dos 1.889 bolsistas, 213 deixaram de comprovar corretamente 
a renda do grupo familiar.

Gráfico 18

Os casos identificados como impossível avaliar decorreram de: a) alunos transferidos, cuja do-
cumentação não se encontrava na Instituição de destino; b) a Instituição não dispunha da docu-
mentação arquivada e c) a Instituição não disponibilizou a documentação do bolsista à equipe. 
Tais situações inviabilizaram a emissão de opinião quanto à comprovação destes critérios. 

Verifica-se que dos critérios de elegibilidade, o que apresentou o maior índice de descumpri-
mento de comprovação foi a “renda” que correspondeu a 11,3% (213) dos bolsistas.

Os fatores que contribuíram para a não comprovação do critério de renda estão a seguir descritos:
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Gráfico 19

Considerando os indícios de concessão de bolsas do ProUni sem a realização da devida aferição 
das informações inseridas pelos candidatos no SISPROUNI com a documentação comprobató-
ria apresentada pelo candidato e ressaltando que a execução desse procedimento tem validade 
jurídica para todos os fins de direito e enseja responsabilidade pessoal dos agentes executores, 
na forma da legislação vigente, recomendou-se à SESu:

•	 Orientar os coordenadores do ProUni sobre a necessidade de aferir corretamente a 
veracidade das informações prestadas pelos candidatos selecionados, de forma a assegurar 
o cumprimento das condições para o recebimento do benefício.

Em resposta, a SESu informou que enviou expediente a todas as instituições para reforçar esta 
recomendação.

•	 Solicitar às IES a regularização das pendências apontadas, relativas aos critérios de elegi-
bilidade (endereço e renda do grupo familiar e escolaridade) dos bolsistas, de modo a veri-
ficar o descumprimento às normas de concessão de bolsa e, em caso de não conformidade, 
adotar as providências necessárias para a regularização da situação apontada. 

A SESu informou que as instituições foram notificadas para proceder à verificação da situação 
dos bolsistas e, se for o caso, encerrar as bolsas. As respostas individualizadas foram encami-
nhadas a esta Controladoria.

Análise sobre a documentação encaminhada reflete as providências adotadas pela Secretaria 
junto às IES objetivando a regularização das situações apontadas.

Quanto aos resultados relativos à fiscalização piloto realizada na UCS verificou-se, ainda, o des-
cumprimento do disposto na Portaria Normativa/MEC nº 03/2010, uma vez que 3 de 15 pré-
-selecionados não apresentaram os 3 últimos contracheques. Na fiscalização realizada na UNP 
verificou-se situação semelhante onde 5, de 17 bolsistas da amostra, deixaram de apresentar 
pelo menos um comprovante do grupo familiar. 



51

As recomendações exaradas foram no sentido de que a SESu orientasse as IES quanto à ne-
cessidade de exigir a apresentação dos comprovantes conforme estabelecido nas portarias do 
processo seletivo. 

Em manifestação, a Secretaria apresentou cópia de notificação às IES quanto aos apontamentos da 
CGU e reforçou orientações quanto ao cumprimento das obrigações assumidas junto ao ProUni. 

Informou, ainda, sobre a disponibilização às IES, na página eletrônica do Programa, das normas 
sobre os procedimentos de seleção dos candidatos e no SISPROUNI, dos manuais de orienta-
ções (Manual do Usuário – Módulo Comprovação de Informações).

Desse modo, entende-se que as providências apresentadas pela Secretária atendem às reco-
mendações expedidas.

4.4.3. Os bolsistas apresentaram comprovante de renda 
no momento da manutenção do usufruto da bolsa?

 Quanto a esta subquestão verificou-se que não existe a obrigatoriedade de as Institui-
ções Privadas solicitar, quando da manutenção do usufruto da bolsa, nova comprovação de 
renda dos bolsistas para avaliar alterações em sua condição socioeconômica.  Tal procedimento 
baseia-se em orientação da Secretaria de Educação de Ensino Superior - SESu às Instituições de 
Ensino, ou seja, não há, por parte da IES, a obrigatoriedade legal de realização de nova análise 
documental semestralmente quanto ao critério de renda. Tal verificação da situação socioeco-
nômica dos bolsistas é realizada pela IES quando do recebimento de denúncias ou verificação 
de indícios de irregularidades encaminhadas pela SESu.

A SESu implementou em seu sistema o Módulo de Supervisão, o qual realiza periodicamente 
cruzamento de dados da base do SISPROUNI com outras bases de informações.

Há que se considerar que a alteração substancial de condição socioeconômica do bolsista é 
uma das condições passíveis de encerramento da bolsa de estudos, conforme previsto no art. 
10, inciso IX e § 3° da Portaria n° 19, de 20.11.2008, a qual dispõe sobre procedimentos de 
manutenção de bolsas do ProUni. 

“Art. 10 A bolsa de estudos será encerrada pelo coordenador ou representante(s) do 
ProUni, nos seguintes casos:
(...)
IX - substancial mudança de condição socioeconômica do bolsista;
(...)
§ 3º O encerramento da bolsa previsto no inciso IX dar-se-á exclusivamente quando, 
apurada a superveniência de condição econômica incompatível com a condição de bol-
sista, restar demonstrado que a renda familiar mensal per capita do aluno é suficiente 
para arcar com o pagamento dos encargos educacionais sem prejuízo de sua subsistên-
cia ou de seus familiares.”
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Observa-se, no entanto, que não há definição clara quanto ao que deve ser considerado “al-
teração substancial de renda”. Este fator se apresenta como uma fragilidade na aplicação da 
condicionalidade, tendo em vista não haver parâmetros definidos que possam nortear as Insti-
tuições quanto à sua aplicação, podendo trazer como consequências prejuízos aos bolsistas e à 
própria imagem do programa.

Em razão da importância da questão foi recomendado à SESu elaborar e divulgar orientações 
para verificação de substancial alteração da situação socioeconômica de bolsistas do Programa.

Em resposta à recomendação exarada por meio de Nota Técnica, a Secretaria apresentou as 
seguintes informações: “Relativamente aos casos de alteração de renda dos beneficiários do 
Programa, (...) não há, efetivamente, obrigatoriedade legal de efetuação de nova análise do-
cumental dos bolsistas do Programa a cada processo de atualização semestral de bolsas. Isso 
porque, considerando a dimensão do Programa, não seria operacionalmente possível a todas 
as IES proceder à verificação da situação socioeconômica de todos os bolsistas a cada semestre 
no momento da atualização das bolsas. Assim, as IES são orientadas a efetuar tal análise sempre 
que receberem denúncias ou verificarem indícios de irregularidade”.

Conforme resposta, a orientação da SESu quanto à verificação da situação socioeconômica é 
no sentido de que esta não ocorra via Instituição de Ensino. Para tanto, a SESu implementou em 
seu sistema o Módulo de Supervisão a partir do qual são realizados periódicos cruzamento dos 
dados da base do SISPROUNI com as bases da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, da 
Plataforma Integrada para a Gestão das Universidades Federais - PINGIFIS, do Registro Nacio-
nal de Veículos Automotores – RENAVAM e a base de dados de universidades federais, objeti-
vando identificar indícios de burla ao critério de renda estabelecido no Programa.  O resultado 
do cruzamento é disponibilizado às Instituições de Ensino Superior para análise documental dos 
estudantes com registro de indício de irregularidade.

Embora a SESu tenha apresentado argumentos justificando a falta de verificação da situação 
socioeconômica quando da renovação da bolsa e implementado o módulo de supervisão do 
ProUni, entende-se que seja necessário estabelecer parâmetros normativos que oriente as 
Instituições vinculadas ao Programa quanto à caracterização do que seja a substancial alteração 
da situação socioeconômica do bolsista.  Assim, entende-se que a recomendação permanece 
pendente de atendimento.

Novamente instada a se manifestar sobre o mesmo tema, a Secretaria acrescentou, ainda, a 
seguinte informação: “A respeito da recomendação para que a SESu estabeleça parâmetros 
que possibilitem a verificação da substancial alteração da situação socioeconômica do bolsista, 
informamos que, por força do item n° 1.6.3 do Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU 
n° 1965/2011, esta Secretaria definirá o que deve ser considerado como mudança substancial 
da condição socioeconômica dos bolsistas do ProUni, com subsequente divulgação às Institui-
ções participantes do Programa.”.
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Assim, considerando as providências a serem adotadas pela Secretaria e em razão da relevância 
da questão estratégica, reiteramos a recomendação: estabelecer parâmetros normativos e ro-
tinas que orientem as Instituições vinculadas ao Programa quanto à caracterização do que seja 
a substancial alteração da situação socioeconômica do bolsista.

Contudo, a SESu ponderou junto ao TCU que os estudantes ingressam em cursos que possuem 
mensalidades muito diferenciadas e que impactam diversamente na renda do grupo familiar; 
que, por essa razão, a mudança substancial de renda deve ser aferida levando-se em conside-
ração a situação específica de cada aluno; que um dos objetivos do programa é a elevação do 
patamar de renda de seus beneficiários por meio de participação, por exemplo, em programas 
de iniciação científica e estágios remunerados; e solicitou que a determinação do TCU fosse 
reanalisada à luz dos argumentos expostos. Informação atualizada indica que o TCU ainda não 
se manifestou quanto à solicitação da Secretaria.  A recomendação permanecerá em monito-
ramento pela CGU.

Arquivamento/Assinatura Termo de Manutenção:

Complementarmente à verificação dos mecanismos e procedimentos dos campi relativos ao 
controle do desempenho acadêmico do bolsista, foi constatado que 392 bolsistas (20,8%) de 
uma amostra geral de 1.889 de um universo de 135.623 não têm arquivado, na sua pasta, os 
termos de renovação do usufruto da bolsa.

Gráfico 20

Foram encontrados 4.999 termos de usufruto da bolsa correspondentes aos 1.497 bolsistas. 
Desses 14,3% não estavam assinados pelos bolsistas conforme estabelece o disposto no art. 
3º, §2º da Portaria Normativa MEC n° 19, de 20.11.2008.
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Gráfico 21

Diante dos resultados, recomendou-se à SESu que oriente as Instituições quanto à previsão de 
assinatura dos termos de usufruto da bolsa, bem como à necessidade de seu arquivamento por 
cinco anos do encerramento da bolsa, conforme estabelecido em normativo.  

Em resposta, a SESu informou que já orienta as instituições, a cada Processo Seletivo do ProU-
ni, sobre a obrigatoriedade de assinatura nos termos de usufruto das bolsas e seu arquivamen-
to, e que reforçou esta recomendação por meio de envio de expedientes às IES.

Verificou-se, também, na fiscalização piloto realizada na UCS, a existência de 29% dos termos 
de usufruto da bolsa analisados sem a devida assinatura pelos Bolsistas.  À época, a Instituição, 
com o objetivo de regularizar essa situação, estabeleceu o bloqueio de matrículas para o se-
mestre seguinte nos casos de não comparecimento do bolsista para assinatura do termo de 
renovação de usufruto da bolsa. Segundo a Instituição surtiu o efeito desejado.

Objetivando dirimir tais situações, foi recomendado à SESu definir procedimentos de modo a 
evitar que os Termos de Manutenção do Usufruto da Bolsa ficassem sem assinatura e a orientar 
os Coordenadores do ProUni como proceder nessa situação.

Em resposta, a SESu informou que vem orientando as IES, quanto ao assunto. Considerando a cons-
tatação, a Secretaria informou que reforçará as orientações junto às IES para que todos os termos 
sejam arquivados devidamente assinados. Assim, entende-se que a recomendação foi atendida. 

Controles Internos referentes à manutenção de bolsas

Além da ausência do arquivamento de termos de usufruto de 40 bolsistas, bem como da exis-
tência de 711 termos sem assinatura, foram identificadas, ainda, 8 bolsas ativas indevidamente, 
uma vez que 2 bolsistas haviam colado grau e 6 haviam abandonado o curso.  Entretanto, tão 
logo foram identificadas essas situações pelas equipes de fiscalização, os Campi adotaram as 
providências necessárias para encerrar/cancelar o usufruto das bolsas. 

Verificamos que os campi não estão atuando tempestivamente no cancelamento das bolsas em 
razão das situações apresentadas, o que caracteriza descumprimento dos procedimentos rela-
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tivos à manutenção. Ressalta-se que para o cálculo do número de bolsas a serem ofertados nos 
próximos processos seletivos é considerada a quantidade de bolsas obrigatórias em usufruto. 
Assim, a demora no encerramento ou cancelamento dessas bolsas pode implicar na oferta a 
menor de bolsas com eventual prejuízo ao Programa.

Ressalta-se, ainda, que a execução dos procedimentos referentes ao ProUni tem validade jurí-
dica para todos os fins de direito e enseja responsabilidade pessoal dos agentes executores, na 
forma da legislação vigente.

Assim, diante dos aspectos apresentados, os quais indicam deficiência nos controles adotados 
pelos Campi e possível impacto na oferta de bolsas, recomendou-se à SESu/MEC:

•	 Orientar as Instituições de Ensino a estabelecer melhorias em suas rotinas quanto à apli-
cação tempestiva dos procedimentos de manutenção previstos na Portaria Normativa nº 
19/2008 e nas Condições Essenciais estabelecidas no Termo Aditivo, especificamente quan-
to ao encerramento do usufruto das bolsas de estudo, quando da identificação de bolsistas 
que colaram grau ou abandonaram o curso e ressaltar os aspectos de responsabilização dos 
agentes executores do ProUni.

Em resposta, a SESu informou que reforçou essa recomendação por meio do envio de expe-
dientes às IES.

•	 Apurar os fatos e avaliar a ocorrência de prejuízo na manutenção de bolsas para os 
casos indicados. 

Em sua manifestação a SESu informou que notificou as instituições para proceder à verificação 
da situação dos bolsistas e, se for o caso, encerrar as bolsas. As respostas individualizadas foram 
apresentadas à CGU.

Verificou-se, também, na fiscalização piloto realizada na UNP, a existência de 03, de 19 bolsistas 
da amostra, cadastrados como ativos mesmo tendo um deles concluído o curso e os outros 
dois não tendo efetivado a matrícula. Estes casos não foram identificados pela UNP, ocasionan-
do a manutenção indevida das bolsas. 

Diante da constatação, durante os trabalhos de fiscalização, a Instituição promoveu, o encerra-
mento das 3 bolsas. Tal aspecto demonstrou que a Instituição deixou de realizar o acompanha-
mento da situação dos bolsistas, denotando fragilidades de controle.

Há que se ressaltar que os 2 (dois) bolsistas que abandonaram o curso, o fizeram por não ter condi-
ções financeiras para assumir o pagamento dos 50% restantes da mensalidade sem a ajuda do FIES.

Como forma de dirimir tal situação recomendou-se à SESu que oriente: 

a) a IES quanto à promoção de melhorias dos mecanismos de controle relativos à realização 
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dos procedimentos de manutenção do usufruto das Bolsas do ProUni, e 

b) as IES quanto à divulgação dos normativos vigentes que tratam da prioridade na conces-
são de financiamento (FIES) para alunos bolsistas do ProUni.

Em resposta apresentada ao subitem “a”, a SESu informou o encaminhamento de expediente 
à UNP orientando-a quanto aos procedimentos a serem adotadas, procedendo assim ao aten-
dimento da recomendação.

Em relação ao subitem “b”, a SESu informou, que já orienta as instituições quanto à divulgação 
das normas sobre a prioridade na concessão de financiamento estudantil pelo FIES para bol-
sistas do ProUni e que reforçou esta recomendação por meio de envio de expedientes às IES.

4.5. Os bolsistas cumprem as condicionalidades do 
Programa para a manutenção da bolsa?

 Para manutenção do usufruto da bolsa do ProUni, o bolsista deverá cumprir os requisitos 
relativos ao desempenho acadêmico mínimo de 75% das disciplinas cursadas em cada período e 
a frequência mínima de 75% da carga horária do curso, de acordo com o que dispõe a Portaria 
Normativa do MEC n° 34/2007.  Semestralmente é realizada essa verificação e renovado o usu-
fruto da bolsa com o procedimento de assinatura do Termo de Manutenção da Bolsa. 

4.5.1. Os bolsistas estão cumprindo o que estabelece a 
legislação quanto ao desempenho acadêmico mínimo de 

75% das disciplinas cursadas em cada período letivo?

 Da verificação do atendimento à condicionalidade do ProUni relativa ao desempenho 
acadêmico mínimo exigido, constatou- se que 146 bolsistas (7,7%  dos 1889 bolsistas da amos-
tra), não cumpriram o critério de desempenho acadêmico relativo à aprovação mínima para a 
manutenção das bolsas do ProUni, conforme gráfico a seguir. 
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Gráfico 22

Dos 146 bolsistas que não cumpriram este critério verificou-se que para 48 deles a IES provi-
denciou o encerramento da bolsa e para 37 a IES manteve a bolsa após a avaliação da situação, 
em conformidade com a previsão legal. Assim para apenas 61 bolsistas não foi possível verificar 
a regularidade da situação do candidato. Em relação aos 201 bolsistas a impossibilidade de ava-
liação ocorreu em razão de trancamento ou abandono do curso.

4.5.2. Os bolsistas estão cumprindo o que a legislação estabelece 
quanto à frequência mínima de 75% da carga horária do curso? 

 Da verificação do atendimento à condicionalidade do ProUni relativa à frequência míni-
ma exigida verificou-se que 55 bolsistas (3,0% dos 1889 bolsistas da amostra) não cumpriram 
o citado critério para a manutenção das bolsas do ProUni.

Gráfico 23
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Dos 55 bolsistas que não cumpriram este critério verificou-se que para 20 deles a IES provi-
denciou o encerramento da bolsa e para 7 a IES manteve a bolsa após a avaliação da situação, 
em conformidade com previsão legal. Assim, para apenas 28 bolsistas não foi possível verificar 
a regularidade da situação do candidato. Em relação aos 201 bolsistas, a impossibilidade de 
avaliação ocorreu em razão de trancamento ou abandono do curso.

Assim, em relação às condicionalidades relativas ao desempenho acadêmico e frequência mí-
nima, as inconsistências verificadas não foram relevantes, demonstrando o adequado cumpri-
mento da legislação.



59

5. Conclusão

 O objetivo do ProUni é aumentar a possibilidade de acesso ao ensino superior a estu-
dantes oriundos das camadas de baixa renda que possuam desempenho acadêmico mínimo no 
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Considerando que os resultados aqui apontados abrangem três tipos de atividades diferen-
tes, utilizou-se amostra específica para cada uma. Os resultados apresentados referem-se à 
consolidação de 100% das 289 fiscalizações realizadas nas principais metrópoles brasileiras. 
Para a avaliação da base do SISPROUNI foi considerado os dados de 1.043.333 bolsistas, de 
1.548.468 candidatos inscritos no ProUni no processo seletivo do 1° semestre de 2012, e 
de 1.833.039 membros do grupo familiar; para a fiscalização regular foi utilizada amostra de 
234 campi, 446 cursos, 952 bolsistas portadores de bolsa integral, 927 bolsistas portadores 
de bolsa parcial e 876 candidatos pré-selecionados reprovados; para as fiscalizações piloto 
foram selecionadas amostras no total de 15 cursos, 29 bolsistas ativos e 48 candidatos pré-
selecionados reprovados.  

Da consolidação das três atividades, foi possível obter as seguintes conclusões sobre as ques-
tões estratégicas que avaliam a execução do programa ProUni. 

No que concerne aos mecanismos de supervisão e controle do SISPROUNI, embora os re-
sultados demonstrem que o Sistema apresenta rotinas adequadas de realização de críticas, 
verificaram-se fragilidades, tendo em vista a existência de inconsistências em sua base de dados 
concernentes à ausência de preenchimento de campos essenciais de identificação do bolsista, 
bem como registros relacionados aos critérios de elegibilidade exigidos pelo Programa. Assim, 
existe a necessidade de melhoria nos controle de crítica de modo a assegurar a confiabilidade 
das informações a serem nele registradas, evitando a concessão de bolsas indevidas e garantin-
do a credibilidade do Programa. 

Foram identificadas divergências entre os quantitativos informados pelas IES às equipes de 
fiscalização e os inseridos no SISPROUNI pelas Instituições quando do Processo de adesão.  
O fato coloca em discussão a confiabilidade dos dados utilizados para o cálculo do número de 
bolsas obrigatórias geradas e ofertadas, havendo a necessidade da SESu estabelecer rotinas de 
fiscalização junto às IES, objetivando a avaliação das informações inseridas no SISPROUNI.

Outro aspecto importante a se considerar e que impacta o atingimento da finalidade do Pro-
grama refere-se ao elevado índice de ociosidade das bolsas ofertadas, que se encontrava no 
período avaliado, na média de 22%.  Como consequência das discussões quanto ao assunto, a 
SESu vem adotando medidas operacionais e normativas para a redução desse índice, as quais 
merecerão uma avaliação futura quanto a sua efetividade.
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Relativamente à oferta de bolsas pelas Instituições, verificou-se que nem todos os campi gera-
ram bolsas para os cursos que realizaram vestibulares, com consequente prejuízo no número 
de bolsas ofertadas ao Programa. 

A avaliação quanto à motivação da reprovação de candidatos não apontou problemas rele-
vantes quanto aos critérios de elegibilidade exigidos, havendo, no entanto, a necessidade do 
devido arquivamento da documentação dos candidatos reprovados.  

Não foram identificados problemas significativos quanto aos descontos regulares oferecidos 
pelas instituições aos bolsistas parciais, bem como todos os bolsistas entrevistados confirmam 
serem portadores de bolsa do ProUni. Há que se considerar, entretanto, o alto índice de bol-
sistas não localizados em razão da desatualização dos dados cadastrais.

Como resultado geral da avaliação sobre a comprovação das informações dos bolsistas da 
amostra, verificou-se que 12,2% dos 1.879 candidatos da amostra aprovados nos processos 
seletivos deixaram de comprovar pelo menos um dos critérios de elegibilidade referentes à 
escolaridade, residência e renda do grupo familiar. Ressalta-se que o critério de elegibilidade 
relativo à renda foi o que apresentou o maior índice de descumprimento de comprovação do-
cumental, correspondendo a 11,3% dos aprovados. 

Em razão da orientação emitida pela SESu, as Instituições Privadas não solicitam comprovação 
de renda do grupo familiar quando da renovação da bolsa, haja vista a ausência de normativo le-
gal que exija esta solicitação. Tal aspecto vem sendo tratado, com a SESu, desde as fiscalizações 
piloto do Programa. Como resultado das tratativas, a Secretaria, comprometeu-se a definir o 
conceito de alteração substancial de renda, com a subsequente divulgação às Instituições par-
ticipantes do Programa. No entanto, aguarda posicionamento do Tribunal de Contas da União 
em relação à sua manifestação acerca deste assunto, na qual pondera que a análise deve ser 
feita caso a caso.

Da avaliação dos controles internos dos Campi relativos à manutenção das bolsas, concluiu-se 
que eles necessitam de aprimoramentos, haja vista a realização de procedimentos intempesti-
vos quanto ao cancelamento de bolsas, com impacto na oferta de bolsas futuras. 

Quanto às condicionalidades relativas ao desempenho acadêmico e frequência mínima, as in-
consistências verificadas não foram relevantes, demonstrando o seu adequado cumprimento. 

As constatações evidenciadas nas ações de controle realizadas foram objeto de busca conjunta 
de soluções que resultaram em recomendações à SESu/MEC. Essas recomendações serão mo-
nitoradas a partir do encaminhamento formal do presente relatório.
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Anexo I - Unidades Fiscalizadas

ETAPAS UF UNIDADES FISCALIZADAS

PE CETEC

RJ SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO

TO ESTABELECIMENTO UNIFICADO

SP CENTRO UNIVERSITARIO BELAS ARTES DE SAO PAULO

RJ UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

RJ UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

RJ AEVA

RJ CENTRO EDUCACIONAL DE REALENGO

RJ UNIVERCIDADE

RJ SUESC S.A.

MG INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX

SP FIEO

SP FIEO

SP INSTITUTO DAS CIENCIAS SAO MARCOS

RJ ORGANIZACAO HELIO ALONSO DE EDUCACAO E CULTURA OHAEC

MG FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS

SP UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

SP UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

SP CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTAOS DO EMBARE

AM ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

SP ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

SP ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

SP ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

MG SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

MG SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

MG SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

MG MINAS GERAIS EDUCACAO SA

MG MINAS GERAIS EDUCACAO SA

SE SET - CAMPUS ARACAJU - FAROLANDIA

DF CATOLICA DE BRASILIA

RS COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP

SP INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR

SP UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

ES IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

GO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA

MG FACULDADES MILTON CAMPOS

RJ INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA MARIA THEREZA LIMITADA

AM CENTRO UNIVERSITARIO NILTON LINS

SP CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA
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MS ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.

MS ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.

MT IUNI EDUCACIONAL

RJ ACESU

PB ASSOCIACAO PARAIBANA DE ENSINO RENOVADO-ASPER

AL ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS-AESA

PI ASSOCIACAO TERESINENSE DE ENSINO-ATE

RJ ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO

GO FACULDADE PADRAO

SP ACEC

SP ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.

PE FACULDADE JOSE LACERDA FILHO DE CIENCIAS APLICADAS

AM SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS

SC CESUSC

MG UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

PI SPES

SP COLEGIO DAS AMERICAS

BA UNIME

PI CESJUT

CE ACEC

MG PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

PR UNIPEC

SP ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE SAO PAULO.

AL ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

AM SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO

RJ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS

PE FACULDADE MAURICIO DE NASSAU

RS ESADE

SC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

BA FACULDADE DOM PEDRO II

DF SOEBRAS

PB CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR

RS SOCIEDADE EDUCACIONAL RIOGRANDENSE LTDA.

MG FACULDADE DE TECNOLOGIA INED

MG FACEM - FACULDADE DO CENTRO EDUCACIONAL MINEIRO

SP SOCIEDADE SAO PAULO DE ENSINO SUPERIOR-SSPES-LTDA

TO ITPAC PORTO NACIONAL
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ETAPAS UF UNIDADES FISCALIZADAS

SP ESTABELECIMENTO UNIFICADO

MG FUNDACAO COMUNITARIA TRICORDIANA DE EDUCACAO

RJ UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

RJ UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

RJ UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

SP INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR

SP UNIFEC - UNIAO PARA FORMACAO, EDUCACAO E CULTURA DO ABC LTDA.

SP INSTITUICAO EDUCACIONAL SAO MIGUEL PAULISTA

SP INSTITUICAO EDUCACIONAL SAO MIGUEL PAULISTA

SP INSTITUICAO EDUCACIONAL SAO MIGUEL PAULISTA

SP ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.

SP FIEO

SP UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

SP UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

SP ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

SP ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

SP ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

SP ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

SP ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

SP ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

MG SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

MG SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

MG SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

MG INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA

MG MINAS GERAIS EDUCACAO SA

MG FUNDACAO CULTURAL DE BELO HORIZONTE

SP OSEL

SP ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA

SP ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA

SP ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA

SP UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

RJ ASSOCIACAO FLUMINENSE DE EDUCACAO

RJ ASSOCIACAO FLUMINENSE DE EDUCACAO

SP ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES 
LIMITADA

RJ INSTITUTO METODISTA BENNETT

SE AECPD

AM CENTRO UNIVERSITARIO NILTON LINS

RN APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA S.A

RN FACEX

MT IUNI EDUCACIONAL

SP IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

PI ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI

MT AMES
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MS ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.

RJ ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO

AM INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA LTDA

PR ADMINISTRADORA EDUCACIONAL NOVO ATENEU S/S LTDA

DF CENTRO UNIVERSIT. PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL-UNIPLAN

PR FACULDADES INTEGRADAS DOM BOSCO

MG SOCIEDADE EDUCACIONAL DE BELO HORIZONTE LTDA.

PE INST. DE ENSINO SUPERIOR DE OLINDA - IESO

SP SOESC

CE IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO LTDA.

CE IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO LTDA.

BA IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR

SP FACULDADES INTEGRADAS TORRICELLI

DF SOEBRAS

RJ INSTITUTO INFNET

PR OPET ORGANIZACAO PARANAENSE DE ENSINO TECNICO LTDA

PR INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR CAMOES LTDA

ETAPAS UF UNIDADES FISCALIZADAS

RS ASAV

MG FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS

SP INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR

PR FUNDACAO DE ESTUDOS SOCIAIS DO PARANA

SP INSTITUICAO EDUCACIONAL SAO MIGUEL PAULISTA

SP ASSOCIACAO EDUCATIVA CAMPOS SALLES

SP INSTITUTO DAS CIENCIAS SAO MARCOS

SP CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTAOS DO EMBARE

MG SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

MG SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

PR SET SOCIEDADE CIVIL EDUCACIONAL TUIUTI LIMITADA

PR SET SOCIEDADE CIVIL EDUCACIONAL TUIUTI LIMITADA

SP OSEL

SP ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.

PA UNESPA

SP ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA

SP ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA

SP ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA

AM CENTRO UNIVERSITARIO NILTON LINS

PR SPEI

MT IUNI EDUCACIONAL

SP IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

MS UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

MT AMES

MG SIEMG
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DF ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.

BA CENTRO UNIVERSITARIO JORGE AMADO

GO FACULDADE PADRAO

PR AEAD

BA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL SANTOS LTDA

AM SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS

AM SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS

GO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA.

SP PIONEIRA EDUCACIONAL LTDA.

DF CEUTAG

BA UNIME

GO ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCACAO

MA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SAO LUIS DO MARANHAO LTDA

DF IESST

MG CESUV

SP FIESI - FACULDADES INTEGRADAS SANTA IZILDINHA.

SP CENTRO DE ENSINO SUPERIOR STRONG

RO UNIRON

CE ACEC

PR UNIAO DE ENSINO VILA VELHA LTDA

SP SOESC

PE SOCEC

PR FACEAR

SP EDVAC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

AC UNINORTE

MA FACAM - FACULDADE DO MARANHAO

MG ALTERNATIVA CONTABILIDADE & SISTEMAS

RN UNIAMERICANA

SP CEALCA-CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUIBA LTDA

BA FACULDADE SAO SALVADOR

SP PAULUS

RS ESADE

PR COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA.

DF ILAPE

PI CIESPI

SP SOCIEDADE SAO PAULO DE ENSINO SUPERIOR-SSPES-LTDA

PR SOCIEDADE EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS LTDA

DF FORTIUM GRUPO EDUCACIONAL

PR OPET ORGANIZACAO PARANAENSE DE ENSINO TECNICO LTDA

PR OPET ORGANIZACAO PARANAENSE DE ENSINO TECNICO LTDA

PR INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR CAMOES LTDA

PR INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR CAMOES LTDA
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ETAPAS UF UNIDADES FISCALIZADAS

RJ SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO

SP ESTABELECIMENTO UNIFICADO

SP CENTRO UNIVERSITARIO BELAS ARTES DE SAO PAULO

RJ UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

RJ UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

RJ UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

RJ UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

RJ UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

RJ AEVA

RJ UNIVERCIDADE

RJ UNIVERCIDADE

SP INSTITUICAO EDUCACIONAL SAO MIGUEL PAULISTA

SP ASSOCIACAO EDUCATIVA CAMPOS SALLES

SP UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

SP CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTAOS DO EMBARE

DF ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

SP ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

SP ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

MG SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

MG MINAS GERAIS EDUCACAO SA

MG MINAS GERAIS EDUCACAO SA

MG FUNDACAO CULTURAL DE BELO HORIZONTE

GO FACULDADE ANHANGUERA

DF CATOLICA DE BRASILIA

SP INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR

SP ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA

SP ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA

SP ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA

SP ASSOCIACAO PRINCESA ISABEL DE EDUCACAO E CULTURA

SP SOGE

SC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA-UNISUL

GO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA

SP FUNDACAO SAO PAULO

SP FUNDACAO SAO PAULO

RJ INSTITUTO METODISTA BENNETT

RS SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO

AM CENTRO UNIVERSITARIO NILTON LINS

RJ INSTITUTO BRASILEIRO DE MEDICINA DE REABILITACAO

RN APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA S.A

RO INSTITUTO JOAO NEORICO

SP IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

SP IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

SP IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
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BA SOCIEDADE TECNOPOLITANA DA BAHIA LTDA

RO SOC. MANTENEDORA DE PESQ. EDUC. ASSIC. C. E MARIA C AGUIAR

MG SIEMG

SE ASSEP

RJ ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO

PE AEBV

SP ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.

AM INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA LTDA

ES U.C.L. - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR UNIFICADO DO CENTRO LESTE

DF CENTRO UNIVERSIT. PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL-UNIPLAN

BA IMES

DF SUPERINTENDENCIA NACIONAL DA CNEC

DF CEUTAG

SP COLEGIO DAS AMERICAS

CE CEUDESP- CENTRO DE EDUCACAO UNIV. E DESEN. PROFISSIONAL

CE CEUDESP- CENTRO DE EDUCACAO UNIV. E DESEN. PROFISSIONAL

MG FACULDADE NOVOS HORIZONTES

PR SOCIEDADE EXPOENTE DE ENSINO SUPERIOR S/S LTDA

PR FACEAR

BA UNIME

RJ SUPERINTENDENCIA NACIONAL DA CNEC

CE EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL MARACANAU LTDA.

PA SESPA

MA INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHAO - IESMA

SE SESSE

MG ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

SC ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

MA FACAM - FACULDADE DO MARANHAO

AP FAMA - FACULDADES DE MACAPA

PE FACULDADE MAURICIO DE NASSAU

PA FACULDADES OBJETIVO - IUESO -

BA IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR

PA FAZ - FACULDADE DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA

SP COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO LTDA - CESUSP

RJ SOCIEDADE OMNI DE EDUCACAO LTDA

PB SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

BA FACULDADE BAIANA DE DIREITO

SP ADMINISTRACAO REGIONAL

GO CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE INHUMAS

PR SOCIEDADE EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS LTDA

MA PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

PR OPET ORGANIZACAO PARANAENSE DE ENSINO TECNICO LTDA

GO ANHANGUERA EDUCIONAL S.A.
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Anexo II – Municípios Fiscalizados 

MUNICÍPIOS FISCALIZADOS

AC Rio Branco MS Campo Grande RS Guaíba

AL Maceió MT Cuiabá RS Porto Alegre

AM Manaus PA Belém RS São Leopoldo

AP Macapá PB Cabedelo SC Florianópolis

BA Lauro de Freitas PB João Pessoa SC Palhoça

BA Salvador PE Ipojuca SC São José

CE Fortaleza PE Jaboatão dos 
Guararapes SE Aracaju

DF Brasília PE Recife SP Barueri

ES Serra PI Teresina SP Carapicuíba

ES Vitória PR Araucária SP Cotia

GO Anápolis PR Curitiba SP Guarulhos

GO Aparecida de Goiânia PR Ponta Grossa SP Osasco

GO Goiânia RJ Duque de Caxias SP Santana de Parnaíba

GO Inhumas RJ Itaboraí SP Santo André

MA São Luís RJ Niterói SP São Bernardo do Campo

MG Belo Horizonte RJ Rio de Janeiro SP São Caetano do Sul

MG Betim RN Natal SP São Paulo

MG Contagem RN Parnamirim SP Taboão da Serra

MG Nova Lima RO Porto Velho TO Porto Nacional

MG Vespasiano RS Canoas   




