
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI 
EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA

EXTERNA PROUNI PARA O 2º SEMESTRE DE 2021

O Coordenador/Representante do ProUni, dentro das suas atribuições e de acordo com a
legislação federal, informa que estão abertas as inscrições para solicitação de transferência
externa  para  bolsistas  do  ProUni  da  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Paraná,
exclusivamente  para  os  cursos  de  Educação  a  Distância  (EAD)  de  acordo  com  as
condições descritas neste Edital. 

1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Art. 1º - O candidato deve cumprir com todos os requisitos e prazos estabelecidos pelo
Regimento da PUCPR e calendário acadêmico dos cursos EAD da Universidade, no que
trata das transferências externas para o 2º Semestre de 2021; 

Art. 2º - As transferências estão disponíveis apenas para estudantes interessados nos cursos
EAD.

Art.  3º - Serão aceitas  solicitações para recebimento de transferências externas somente
para a modalidade de bolsa integral de 100% (cem por cento); 

Art.  4º  -  Somente  poderá  ocorrer  a  transferência  para  os  cursos  definidos  neste  edital,
independente do curso matriculado ou trancado do estudante na instituição de origem; 

Art.  5º - A bolsa na IES de origem não pode ter  sido concedida por ordem ou decisão
judicial. 

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Art. 6° - Os requisitos de inscrição, item 1 supra; 

Art. 7º - Cumprir todos os critérios da Lei nº 11.096 de 13/01/2005; 

Art. 8º - Em caso de inexistência de vagas a todos os candidatos interessados, o critério de
desempate será a maior nota obtida no Enem utilizada para sua admissão no ProUni no
curso do qual está com a bolsa ativa ou suspensa na IES de origem.

Art.  9º  -  Atendimento  aos  demais  critérios  previstos  no Manual  do  Bolsista  PROUNI,
PORTARIA MEC Nº19, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2008, PORTARIA MEC Nº 537,
DE 12 DE JUNHO DE 2020 e neste Edital. 

Parágrafo Primeiro. De acordo com a PORTARIA Nº 537, DE 12 DE JUNHO DE 2020:
§ 1° Não haverá transferência: “V - nos casos em que a nota média do bolsista no Exame
Nacional do Ensino Médio - Enem, utilizada para sua admissão ao Prouni, for inferior à
nota média do último candidato aprovado no processo seletivo mais recente do Prouni em
que houverem sido oferecidas bolsas para o curso de destino."(NR)1.

3. DAS INSCRIÇÕES

Art. 10° - A inscrição se dará através do link https://ead.pucpr.br/inscricao onde deverá ser
selecionado a opção de transferência externa do ProUni no período de 16 de setembro de

1 O candidato à transferência pelo Prouni para a PUCPR terá que ter a nota do ENEM maior que o último 
candidato aprovado no Prouni para o curso de destino.
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2021 às 12 horas a 27 de setembro de 2021 até as 20 horas, considerando que as aulas
destes cursos iniciarão em 04/10/2021. 

Nesta etapa será exigido que seja anexado o comprovante constando a nota do Enem obtida
no processo de admissão de sua bolsa na instituição de origem e termo de concessão da
bolsa ProUni.

Art. 11° - O candidato deverá acompanhar diariamente seu e-mail pois após o envio da
documentação, conforme Art. 14º, ocorrerá o processo de classificatório e comunicação por
e-mail referente as próximas etapas.

4. DAS VAGAS

Art. 12º - As vagas serão ofertadas conforme a disponibilidade de cada curso e conforme
análise  de equivalência  de disciplinas  de acordo com o Regimento  Interno da PUCPR.
Abaixo segue a lista de cursos disponíveis para o processo de transferência.

Ciências da Religião (Licenciatura)
Tecnologia em Gestão de Marketing em Mídias Digitais
Marketing 4.0 (Bacharelado) - EAD
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Administração (Bacharelado) - EAD
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Letras - Português-Inglês
Ciências Contábeis - EAD
Tecnologia em Gestão Comercial
Tecnologia em Logística
Tecnologia em Processos Gerenciais
Tecnologia em Gestão Financeira
Pedagogia
Bacharelado Interdisciplinar em Negócios - EAD
Gestão da Tecnologia da Informação
Tecnologia em Gestão Pública
Tecnologia em Big Data e Inteligência Analítica
Física (Licenciatura)
Matemática (Licenciatura)
Química (Licenciatura)

5. DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 13° - Caso o candidato seja aprovado no primeiro critério de avaliação, o critério da
nota,  conforme  mencionado  anteriormente  no  Art.9º,  o  candidato  deverá  apresentar  os
documentos para análise de dispensa das disciplinas cursadas na instituição de origem.

Parágrafo Primeiro: Nos casos de transferência externa acadêmica, que necessita análise
de dispensa de disciplinas deverão ser presentados os seguintes documentos: 

a. Declaração de vínculo com a IES (Instituição de Ensino Superior);
b. Sistema de Avaliação da Instituição de origem; 
c. Reconhecimento ou Autorização de funcionamento do Curso; 
d. Histórico Escolar de Graduação atualizado;
e. Programa  de  disciplinas  (Conteúdo  programático)  cursadas  com  aprovação  na

Instituição de Origem; 
Observações: Caso tenha estudado em mais de uma Instituição de Ensino Superior - IES
deverá apresentar a documentação completa correspondente a cada uma delas.
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f. Carteira de Identidade (RG);
g. CPF;
h. Certidão de Nascimento ou Casamento;
i. Certificado Militar;
j. Comprovante de Residência com CEP;
k. Título de Eleitor/Comp. de quitação eleitoral;
l. Comprovante de Escolaridade (Histórico Escolar): Constando o Certificado de 

Conclusão do Ensino Médio, quando cursado no exterior deverá apresentar Certidão
de Revalidação de Estudos no Brasil; 

Parágrafo Segundo: Nos casos de transferência externa acadêmica, para aqueles que irão
ingressar no 1º período, sem necessidade de avaliação de dispensa de disciplinas deverão
ser presentados os seguintes documentos: 

a. Declaração de vínculo com a IES (Instituição de Ensino Superior);
b. Reconhecimento ou Autorização de funcionamento do Curso; 
c. Carteira de Identidade (RG);
d. CPF
e. Certidão de Nascimento ou Casamento
f. Certificado Militar
g. Comprovante de Residência com CEP
h. Título de Eleitor/Comp. de quitação eleitoral
i. Comprovante de Escolaridade (Histórico Escolar): Constando o Certificado de 

Conclusão do Ensino Médio, quando cursado no exterior deverá apresentar Certidão
de Revalidação de Estudos no Brasil; 

Art. 14º Para solicitar a transferência externa da bolsa do ProUni, será necessário 
apresentar: 

a. Termo de concessão de bolsa do ProUni da IES de Origem em formato digital. 
b. Comprovante da Nota do Enem obtida no processo seletivo para concessão da bolsa 

emitido no site do INEP http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem/

6. DO RESULTADO DA APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA

Art. 15° - O resultado do sobre a aprovação da transferência da Bolsa do PROUNI será
informado  através  de  e-mail,  e  será  disponibilizado  na  plataforma  de  envio  de
documentação,  bem  como  publicado  no  site
https://www.pucpr.br/estude-na-pucpr/graduacao/formas-de-ingresso/prouni/; 

Art. 16°- No caso de aprovação o candidato deverá apresentar, no prazo de cinco dias úteis
após a da data do resultado o Termo de Liberação de Transferência emitido pela IES de
Origem, contendo a Chave para o recebimento do Bolsista; 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17° - A quantidade de vagas será definida conforme disponibilidade orçamentária.
  
Art. 18º - A transferência da bolsa ProUni poderá ser efetuada entre instituições de ensino,
desde que: 

| - as instituições de origem e de destino estejam de acordo com a transferência; 
|| - a instituição e o respectivo curso para o qual o estudante deseja se transferir estejam
regularmente credenciados no Programa; 
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||| - exista vaga no curso para o qual o estudante deseja se transferir; 

Art. 19º - A transferência somente será efetivada no segundo semestre de 2021, sendo de
responsabilidade do candidato a observância da data do início das aulas; 
 
Art. 20º - A matrícula,  a entrega de documentação e a efetivação do contrato para o 2º
semestre de 2021 deverá ser realizado de acordo com as datas definidas pela PUCPR, as
quais serão informadas no site https://www.pucpr.br/estude-na-pucpr/graduacao/formas-de-
ingresso/prouni/ ; 

Art. 21º - Será desclassificado o candidato que não atender as regras do ProUni, bem como
deste edital, não efetivar a matrícula de acordo com o cronograma definido pela PUCPR,
bem como não assinar no prazo estipulado, o termo de transferência da bolsa;  

Art.  22º  -  A efetivação  da matrícula  e  a  assinatura  nos  termos  do ProUni  configura  o
conhecimento e aceitação de todas as normas vigentes da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná; 

Art.  23°  -  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Assessoria  Financeira  da  Pontifícia
Universidade Católica do Paraná ou pelo órgão que esta designar. 

Curitiba, 14 de setembro 2021. 

Deise Cristina Buzzi Frega
Coordenador/Representante do ProUni

Assessoria Financeira
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR
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Comprovante de Assinatura Eletrônica

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 14/09/2021 às 12:54:45 (GMT -3:00)

PROUNI - EDITAL TRANSFERÊNCIA EXTERNA - 2021.2 (CURSOS EAD) (revisado) 
VF.docx

ID única do documento: #2cb0a394-f33e-46de-9812-a8b858f310f8

Hash do documento original (SHA256): 9de3e21ae622d07d1f1fbcda799126d232c6af107a55b04b404c2ed933c52d3e

Este Log é exclusivo ao documento número #2cb0a394-f33e-46de-9812-a8b858f310f8 e deve ser considerado parte do mesmo, com 
os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

Suzana Sikora Piska (Participante)
Assinou em 14/09/2021 às 13:03:02 (GMT -3:00)

Leila Cristina Pereira da Rosa (Participante)
Assinou em 14/09/2021 às 12:55:51 (GMT -3:00)

Deise  Buzzi Frega (Participante)
Assinou em 14/09/2021 às 20:18:58 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

14/09/2021 às 12:54:46 
(GMT -3:00)

Leila Cristina Pereira da Rosa solicitou as assinaturas.

14/09/2021 às 20:18:58 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

14/09/2021 às 12:55:51 
(GMT -3:00)

Leila Cristina Pereira da Rosa (Autenticação: e-mail Leila.rosa@pucpr.br; 
IP: 191.177.185.136) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Comprovante de Assinatura Eletrônica
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

14/09/2021 às 13:03:02 
(GMT -3:00)

Suzana Sikora Piska (Autenticação: e-mail 
suzana.sikora@grupomarista.org.br; IP: 177.201.226.120) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

14/09/2021 às 20:18:58 
(GMT -3:00)

Deise  Buzzi Frega (Autenticação: e-mail deise.frega@pucpr.br; IP: 
200.96.0.144) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Página 2 de 2

https://verificador.contraktor.com.br?utm_source=comprovante&utm_medium=pdf&utm_campaign=verificador
https://verificador.contraktor.com.br?utm_source=comprovante&utm_medium=pdf&utm_campaign=verificador
https://verificador.contraktor.com.br?utm_source=comprovante&utm_medium=pdf&utm_campaign=verificador

		2021-09-14T23:19:01+0000
	Assinatura digital




