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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 35, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 

 

O Secretário de Educação Superior, no uso de suas atribuições, e considerando o 

disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 1999, combinado com os arts. 4º, § 5º da Lei 

10.260, de 12 de julho de 2001, e arts. 111 e 112 da Portaria Normativa MEC nº 209, 

de 7 de março de 2018, e o previsto no artigo 9º, § 1º, da Lei nº 11.096, de 13 de 

janeiro de 2005, bem como o contido na Nota Técnica nº 

1068/2019/CGPES/DIPPES/SESU/SESU, no bojo do Processo SEI MEC nº 

23000.011778/2019-68, resolve: 

 

Art. 1º Instaurar processo administrativo para aferir a responsabilidade da 

mantenedora Universidade Brasil, código e-MEC 16878, acerca dos indícios de 

descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), com aplicação, se for o caso, das penalidades 

estabelecidas no artigo 4º, § 5º, incisos de I a IV, da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 

2001, e ao Programa Universidade para Todos (Prouni), com aplicação, se for o caso, 

das penalidades estabelecidas no artigo 9º, § 1º, da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 

2005. 

 

Art. 2º Determinar, com fundamento no artigo 45 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 

1999, bem como em observância à decisão judicial proferida pelo Juízo da 1ª Vara 

Federal de Jales, na Ação Civil Pública nº 5000918-88.2019.4.03.6134, a aplicação 

das seguintes medidas cautelares: 

 

I - suspensão da disponibilização de vagas nas instituições de educação superior de 

códigos e-MEC 3436, 13938, 18526, 2399 e 319, mantidas pela Universidade Brasil, 

no processo de ocupação de vagas remanescentes do Fies no ano de 2019, 

regulamentado pela Portaria MEC nº 1.499, de 29 de agosto de 2019, e pelo Edital 

SESU nº 52, de 30 de agosto de 2019; 

 

II - suspensão da disponibilização de bolsas do Prouni nas instituições de educação 

superior de códigos e-MEC 3436, 13938, 18526, 2399 e 319, mantidas pela 
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Universidade Brasil, no processo de oferta de bolsas remanescentes do Prouni 

referente ao segundo semestre de 2019, regulamentado pela Portaria Normativa MEC 

nº 6, de 26 de fevereiro de 2014, e pelo Edital SESU nº 46, de 17 de julho de 2019; 

 

III - vedação da matrícula e vínculo acadêmico de novos ingressantes por meio da 

concessão de bolsas do Prouni ou de contratação de financiamento por meio do Fies 

nas instituições de educação superior de códigos e-MEC 3436, 13938, 18526, 2399 e 

319, mantidas pela Universidade Brasil, inclusive por meio de transferência, exceto 

nas situações em que já tenha havido a emissão de Termo de Concessão de Bolsa do 

Prouni ou a assinatura de contrato de financiamento por meio do Fies até a data da 

publicação desta Portaria; e 

 

IV - bloqueio da oferta de novas bolsas do Prouni e de novas vagas para 

financiamento por meio do Fies nos próximos processos seletivos. 

 

§ 1º As medidas cautelares dos incisos I e II terão vigência até a finalização dos 

processos de ocupação de bolsas do Prouni e vagas do Fies remanescentes, nos 

termos dos normativos que regulamentam os referidos processos. 

 

§ 2º As medidas cautelares dos incisos III e IV perdurarão até a finalização do 

presente Processo Administrativo ou ulterior revisão por motivo superveniente. 

 

§ 3º Preservadas eventuais medidas adotadas pelo FNDE por meio do despacho do 

seu presidente publicado no DOU de 10/09/2019, permanecem válidas as bolsas do 

Prouni ativas - em utilização e suspensas - e os contratos de financiamento por meio 

do Fies nas instituições de educação superior de códigos e-MEC 3436, 13938, 18526, 

2399 e 319, mantidas pela Universidade Brasil, devendo as coordenações do Prouni e 

as Comissões Permanentes de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) do Fies das 

mantidas da Universidade Brasil adotarem as providências necessárias para 

manutenção das bolsas e aditamentos dos contratos de financiamento, ressalvado o 

de transferência, nos termos dos normativos de Prouni e Fies e dos Termos de 

Adesão assinados. 

 

Art. 3º Determinar que a mantenedora, Universidade Brasil, código e-MEC 16878, 

inscrita no CNPJ sob o nº 09.099.207/0001-30, seja intimada e notificada sobre o teor 

desta Portaria e da Nota Técnica nº 1068/2019/CGPES/DIPPES/SESU/SESU-MEC 
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para se manifestar, no prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 26 a 28, 38 e 39 da 

Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARNALDO LIMA  

(Publicação no DOU n.º 183, de 20.09.2019, Seção 1, página 39) 

 


