FAC PROUNI - CAMPUS CENTRO

1. Como fazer para transferir minha bolsa do Prouni do Campus Centro para o Campus
do Engenho Novo?
Após ter sua matrícula concluída no Campus do Engenho Novo, nossa
coordenação do Prouni te enviará um e-mail com o próximo passo que será o envio de
uma declaração de próprio punho autorizando a transferência.
2. E se ao me transferir para o Campus do Engenho Novo, eu quiser trocar de turno ou
curso?
Na mudança de turno: Tendo a turma no turno de seu interesse, só fazer a
matrícula neste turno e enviar um e-mail solicitando a troca de turno para a
coordenação do Prouni, através do endereço eletrônico: bolsasefies@celslolisboa.edu.br.
Na mudança de curso: Conforme regras do Prouni, você só pode trocar para
cursos da mesma área de conhecimento (Administração, Ciência Contábeis, Tecnólogo
em Processos Gerenciais e Tecnólogo em Recursos Humanos).
Outra regra do Prouni é que o número total de semestres já cursados ou
suspensos não poder ser igual ou superior à duração máxima do curso de destino.
Ex: a duração do curso atual do bolsista é de 8 semestres, sendo que ele já cursou
e/ou suspendeu 6 semestres. O curso desejado pelo bolsista para se transferir é de 4
semestres. Dessa maneira, a transferência não poderá ser efetivada uma vez que o
número de semestres do curso de destino (4), é menor ao número de semestres cursados
ou suspensos do curso de origem do bolsista.
Atendendo aos requisitos acima, envie um e-mail com esta solicitação para nossa
coordenação do Prouni, através do endereço eletrônico: bolsasefies@celsolisboa.edu.br e
título do e-mail: Mudança de curso do Prouni – Unidade Centro, sinalizando sua solicitação
e, esta análise será realizada . Sendo aprovada, você poderá realizar sua matrícula no
novo curso.
3. O que acontece com a minha bolsa do Prouni se eu trancar a matrícula?
Você deverá solicitar a suspensão da sua bolsa do Prouni, após a conclusão do
trancamento da sua matrícula. O período em que a bolsa ficar suspensa é considerado de
efetiva utilização, ou seja, é descontado do seu prazo total de utilização.

4. Qual o prazo máximo que eu tenho para concluir minha Graduação com minha bolsa
do Prouni?
A bolsa de estudo do Prouni poderá ser utilizada durante o período equivalente a
duas vezes o prazo de integralização do curso informado no Cadastro e-MEC de
Instituições e Cursos Superiores do Ministério da Educação, subtraído o(s) semestre(s)
já cursado(s) pelo estudante antes da concessão da referida bolsa. No entanto, ao concluir
o curso o estudante deverá ter a bolsa encerrada, não podendo utilizar os semestres
restantes para outros cursos ou especializações.
5. Como fazer para transferir minha bolsa do Prouni para outra Instituição?
Após a finalização do semestre acadêmico, você deve trancar a sua matrícula e
pedir a transferência da sua bolsa do Prouni. Para solicitar a transferência da bolsa, você
deve nos enviar uma declaração de vagas da Ies de destino. Estando com a matrícula da
Celso trancada e após o envio da declaração de vagas, enviaremos por e-mail uma chave
de transferência para que você entregue na IES de destino.
Importante verificar com a IES de destino, os trâmites solicitados por eles para
que a transferência seja realizada.
6. O que é necessário que contenha nesta declaração de vagas para a transferência
externa?
Constar as informações que a Instituição tem a vaga para o estudante com bolsa
de Prouni e a modalidade da bolsa disponível. Lembrando que o aluno só poderá se
transferir para uma vaga da mesma modalidade (se for aluno com bolsa integral, a vaga
tem que ser para a bolsa integral, o mesmo para a bolsa parcial).
7. O que é necessário que a IES de destino tenha para que possa transferir minha bolsa?
- A instituição e o respectivo curso para o qual o estudante deseja se transferir
devem estar regularmente credenciados no programa.
- A instituição de destino deve estar de acordo com a transferência.
- Deve existir vaga no curso para o qual o estudante deseja se transferir.

8. Quando não é permitida a transferência da bolsa de estudo do Prouni?
- Transferência para bolsa de modalidade diferente daquela originalmente concedida
(de bolsa integral para parcial ou vice-versa);

- Quando o bolsista quer transferir o tipo de bolsa. Ou seja, se o aluno possui bolsa parcial
não pode transferir para uma bolsa integral, ou vice-versa.
- Se a Instituição para a qual o bolsista pretende ser transferido possui conceitos
insuficientes nos quesitos avaliados pelo MEC.
- Quando o bolsista já cursou ou suspendeu uma quantidade de semestres que seja igual
ou maior que a quantidade de semestres do curso de destino.
- Quando o número total de semestres já cursados ou suspensos for igual ou superior à
duração máxima do curso de destino;
- Quando o bolsista tiver obtido o benefício na condição de professor da rede pública e
quiser transferir-se para cursos que não sejam das áreas de licenciatura, normal superior ou
pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.
- Se a nota média do bolsista no Enem for inferior a do último candidato aprovado no
processo seletivo mais recente do Prouni, no mesmo curso.
Estamos com você para que essa transferência ocorra da melhor maneira para todos
os envolvidos.
Tem dúvidas? Fale com a gente através do e-mail: bolsasefies@celsolisboa.edu.br.

