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Art. 22. Após a divulgação do resultado de que trata o art. 11, o candidato préselecionado em qualquer das modalidades ou classificado em lista de espera na
modalidade do Fies poderá cancelar a sua participação no processo seletivo até a
validação da sua inscrição pela Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento.
Art. 23. Na modalidade do Fies, em caso de erros ou da existência de óbices
operacionais por parte da IES, da Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento, do agente financeiro ou dos gestores do Fies, que resultem na perda
de prazo para validação da inscrição e contratação do financiamento, a SESu ou o agente
operador do Fies, a depender do momento em que o erro ou óbice operacional for
identificado, poderá adotar as providências necessárias à prorrogação dos respectivos
prazos, nos termos do art. 107 da Portaria MEC nº 209, de 2018, após o recebimento e
a avaliação das justificativas apresentadas pela parte interessada e, se for o caso, a
autorização da SESu/MEC sobre a existência de vagas.
§ 1º A parte interessada deverá comunicar o erro ou a existência de óbice
operacional até 30 de junho de 2019, sob pena de perda do direito de contratação do
financiamento pelo Fies.
§ 2º Na situação prevista no caput, a SESu/MEC poderá autorizar a utilização
de vaga disponibilizada no processo de ocupação de vagas remanescentes, observada a
quantidade de vagas de que trata o § 1º do art. 1º desta Portaria Normativa, devendo o
agente operador do Fies apresentar solicitação motivada nesse sentido se o erro ou óbice
operacional tiver ocorrido em etapa de sua competência.
§ 3º Configurada a situação descrita no caput, caso todas as vagas ofertadas
no curso e turno já tenham resultado em contratação de financiamento, a SESu/MEC, após
solicitação motivada do agente operador do Fies, se for o caso, poderá autorizar a criação
de vaga adicional.
Art. 24. No decurso do processo seletivo do Fies referente ao primeiro
semestre de 2019 e para fins de contratação de financiamento nas duas modalidades de
oferta de financiamento, Fies e P-Fies, no âmbito dos procedimentos realizados após a
pré-seleção, prevalecerão o conceito e as condições do curso no momento da seleção e
disponibilização de vagas efetuadas pela SESu/MEC nos termos do art. 13 da Portaria MEC
nº 1.209, de 2018.
Art. 25. A matrícula do candidato pré-selecionado no processo seletivo do Fies
e do P-Fies no primeiro semestre de 2019 independe de sua participação e aprovação em
processo seletivo próprio da IES, nos termos do caput do art. 1º da Lei nº 10.260, de
2001.
Parágrafo único. Na modalidade do P-Fies, a matrícula do candidato préselecionado no processo seletivo depende de prévia aprovação por algum AFOC e por
validação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, atendidos os
procedimentos, nesse último caso, previstos no art. 14 desta Portaria Normativa.
Art. 26. É de exclusiva responsabilidade do candidato observar:
I - os prazos e procedimentos estabelecidos nesta Portaria Normativa e no
Edital SESu, assim como suas eventuais alterações, divulgados nas páginas eletrônicas do
Fies e do processo seletivo do Fies e do P-Fies referente ao primeiro semestre de 2019,
respectivamente no endereço http://sisfiesportal.mec.gov.br, e no endereço
http://fiesselecao.mec.gov.br; e
II - os requisitos e os documentos exigidos para a contratação do
financiamento, previstos nos normativos do Fies e do P-Fies, ou, no caso desse último,
exigidos pelo agente financeiro operador de crédito escolhido pelo candidato.
Parágrafo único. Eventuais comunicados da SESu/MEC acerca do processo
seletivo referente ao primeiro semestre de 2019 têm caráter meramente complementar,
não afastando a responsabilidade do candidato de se manter informado acerca dos prazos
e procedimentos.
Art. 27. A prestação de informações falsas ou a apresentação de
documentação inidônea pelo candidato, apurada posteriormente à formalização do
contrato de financiamento, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla
defesa, ensejará o seu encerramento, sem prejuízo das sanções penais eventualmente
cabíveis.
Art. 28. Não haverá lista de espera dos classificados no processo seletivo na
modalidade de financiamento pelo P-Fies.
§ 1º Todos os candidatos inscritos na modalidade do P-Fies que tenham sido
pré-aprovados por algum AFOC serão encaminhados para validação da Comissão
Permanente de Supervisão e Acompanhamento na sua melhor opção de curso.
§ 2º Caso as inscrições sejam derrubadas pela Comissão Permanente de
Supervisão e Acompanhamento nessa primeira oportunidade e tenham sido pré-aprovadas
por algum AFOC em outra opção, sempre obedecida a ordem indicada pelo candidato,
serão enviadas para a nova Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento para
validação.
Art. 29. Na modalidade do P-Fies, com fundamento no disposto no art. 15-G da
Lei nº 10.260, de 2001, o candidato pré-selecionado que tiver Documento de Regularidade
de Inscrição ou documento equivalente emitido pela Comissão Permanente de Supervisão
e Acompanhamento deverá observar as exigências de dados e documentos do AFOC
escolhido, bem como atentar para os prazos e procedimentos definidos pelo mesmo.
§ 1º Na modalidade do P-Fies, eventuais erros ou a existência de óbices
operacionais que resultem na perda de prazo para contratação do financiamento após a
emissão de Documento de Regularidade de Inscrição ou documento equivalente pela
Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento são de exclusiva
responsabilidade do AFOC.
§ 2º Na modalidade do P-Fies, o Ministério da Educação e o agente operador
do Fies:
I - respondem apenas pelas etapas de inscrição e pré-seleção dos candidatos,
excluída a pré-aprovação do financiamento pelos AFOCs, nos termos dos §§ 5º e 6º do art.
9º desta Portaria Normativa; e
II - são corresponsáveis, junto com a Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento, pela etapa de validação da inscrição, se o motivo que ensejar o erro
tiver comprovadamente relação com as ferramentas sistêmicas disponibilizadas pelo
Ministério da Educação ou o agente operador do Fies.
Art. 30. A Portaria MEC nº 209, de 2018, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 47. ...................................................................................................................
I - comparecer à CPSA para validar suas informações:
a) em até cinco dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao
da conclusão da sua inscrição na modalidade Fies, no processo seletivo regular;
b) até o final do semestre, nos termos indicados por Edital da SESu/MEC, na
modalidade P-Fies, no processo seletivo regular, observada a ordem de apresentação dos
candidatos pré-selecionados e a decisão da CPSA sobre disponibilidade de vagas; e
c) em até três dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da
conclusão da sua inscrição, no processo de ocupação de vagas remanescentes da
modalidade Fies;" (NR)
"Art. 64. ...................................................................................................................
...................................................................................................................................
§ 7º Na situação descrita no § 6º deste artigo, a IES deverá quitar, em moeda
corrente, o valor repassado pelo Fies concomitantemente com o usufruto da bolsa do
Prouni, acrescido dos juros contratuais incidentes sobre o valor a ser amortizado, na
forma determinada pelo Agente Financeiro." (NR)
Art. 31. Fica revogado o inciso VI do § 3º do art. 34 da Portaria MEC nº 209,
de 7 de março de 2018.
Art. 32. Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

disponibilizadas no referido grupo dar-se-á, no momento da pré-seleção ou durante o
prazo de convocação de lista de espera, observada a sequência descrita no artigo
supracitado, em conformidade com os seguintes critérios:
1) As vagas em grupos de interesse (subárea de conhecimento mais conceito
de curso pelo Sinaes em determinada mesorregião) cujo o número de classificados seja
menor que a quantidade de vagas disponibilizadas no referido grupo serão redistribuídas
na seguinte ordem:
I - em igual quantidade aos grupos de interesse com conceito 5 de áreas
prioritárias da mesorregião;
II - alcançados os limites definidos no item 2, para todos os grupos de
interesse descritos no inciso anterior e, havendo vagas disponíveis, em igual quantidade
aos grupos de interesse:
a) com conceito 5 de áreas não prioritárias;
b) com conceito 4 de áreas prioritárias;
c) com conceito 4 de áreas não prioritárias;
d) com conceito 3 de áreas prioritárias;
e) com conceito 3 de áreas não prioritárias;
f) compostos por cursos autorizados de áreas prioritárias; e
g) compostos por cursos autorizados de áreas não prioritárias.
2) Prevalecendo o que for menor, o grupo de interesse de destino poderá
receber até o limite:
I - do número de vagas ofertadas pelas mantenedoras nos Termos de
Participação em todos os cursos que compõem aquele grupo de interesse; e
II - do número de candidatos classificados no processo seletivo regular ou em
lista de espera, se for o caso, no grupo de interesse.
3) Considerados a sequência constante do item 1 e os limites dispostos no
item 2, não havendo vagas disponíveis para serem redistribuídas igualmente entre todos
os grupos de interesse, serão priorizados os grupos de interesse com maior número de
candidatos classificados.
PORTARIA Nº 1.436, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a alteração de tipologia do Campus
Avançado Novo Hamburgo do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, considerando o disposto no art. 5º, §
5º, da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e no art. 3º, § 1º, da Portaria MEC nº
1.291, de 30 de dezembro de 2013, bem como que consta do Processo nº
23000.034656/2018-69, resolve:
Art. 1º Fica alterada a tipologia do Campus Avançado Novo Hamburgo - IF
Campus Avançado 20/13, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-RioGrandense, para Campus Avançado Novo Hamburgo - IF Campus Avançado 40/26,
conforme relacionado no Anexo I a esta Portaria.
Art. 2º A estrutura organizacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Sul-Rio-Grandense passa a ser composta pelos campi relacionados no Anexo II
a esta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROSSIELI SOARES DA SILVA
ANEXO I

.

.

UF

INSTITUTO FEDERAL

RS

Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

UNIDADE

TIPOLOGIA

Campus Avançado Novo Hamburgo

IF Campus Avançado 40/26

ANEXO II

.

.

UNIDADES, EXISTÊNCIA E TIPO DE UNIDADE
UF

SIGLA
IFSul

.

UNIDADE

EXISTÊNCIA

TIPOLOGIA

Expansão 2013/2014

IF Campus Avançado 20/13

Novo Expansão 2015/2016

IF Campus Avançado 40/26

Campus Avançado Jaguarão

RS
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

IFSul

Campus
Hamburgo

Avançado

IFSul

Campus Bagé

Expansão 2011/2012

IF Campus - 70/60 Agrícola

IFSul

Campus Camaquã

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

IFSul

Campus Charqueadas

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

IFSul

Campus Gravataí

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

IFSul

Campus Lajeado

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

IFSul

Campus Passo Fundo

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

IFSul

Campus Pelotas

Pré-Expansão

IF Campus - 350/200

Pré-Expansão

IF Campus
Agrícola

IFSul

Campus Pelotas Visconde da
Graça

IFSul

Campus Santana do Livramento

Expansão 2011/2012

IF Campus - 70/45

IFSul

Campus Sapiranga

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

IFSul

Campus Sapucaia do Sul

Pré-Expansão

IF Campus - 90/60

IFSul

Campus Venâncio Aires

Expansão 2011/2012

IF Campus - 70/45

Reitoria/Direção

Reitoria de 10 a 16 campi

IFSul

Reitoria do Instituto Federal SulRio-Grandense

-

120/90

PORTARIA Nº 1.437, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a autorização de Funcionamento do
Campus Avançado Arapongas do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, considerando o disposto
no art. 5º, § 5º, da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e no art. 3º, § 1º,
da Portaria MEC nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013, e o que consta do Processo
nº 23000.041574/2018-71, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Paraná a promover, no âmbito de sua estrutura organizacional, o funcionamento do
Campus Avançado Arapongas relacionado no Anexo I a esta Portaria.
Art. 2º A estrutura organizacional do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Paraná passa a ser composta pelos campi relacionados no Anexo II a
esta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

ROSSIELI SOARES DA SILVA
ANEXO
CRITÉRIOS DE REDISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS EM CURSOS QUE NÃO POSSUAM
CANDIDATOS EM LISTA DE ESPERA
Considerando o disposto no art. 19, a redistribuição das vagas em grupos de
interesse (subárea de conhecimento mais conceito de curso pelo Sinaes em determinada
mesorregião) cujo o número de classificados seja menor que a quantidade de vagas
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que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

