MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edicio Sede - 3º Andar ̀ - Bairro Zona Cívico-Administrav a, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - hp://w ww.mec.gov.br

O cio-Circular nº 17/2018/CGPOL/DIPPES/SESU/SESU-MEC
Brasília, 21 de setembro de 2018.
Aos(Às) Senhores(as) REPRESENTANTES LEGAIS DAS MANTENEDORAS DE IES.
Assunto: FIES – Processo de ocupação das vagas remanescentes do segundo semestre de 2018.
Referência: Caso responda a este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.019381/2018-33.
Senhor(a) Representante Legal de Mantenedora de IES,
1.
Nos termos da Portaria nº 961, de 18 de setembro de 2018, e do Edital nº 73, de 19 de setembro de 2018, que tornaram públicos o
cronograma e demais procedimentos relav os ao processo de ocupação de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudanl ̀ - Fies referentes
ao segundo semestre de 2018, informamos que o sistema de inscrição está disponível no endereço eletrônico hp://ﬁes.mec. gov.br para a realização das
inscrições pelos candidatos, no período de 24 de setembro de 2018 até as 23 horas e 59 minutos do dia 9 de novembro de 2018, observada a condição do
estudante em cada período e condições especiﬁcas para cada perﬁl, conforme previsto no Edital nº 73, de 2018.

2.
É de suma importância que as IES parcipan tes do processo selev o do Fies referente ao segundo semestre de 2018, que possuam vagas
remanescentes, efetuem a divulgação para seus estudantes, oportunizando-os a pleitear uma vaga para ﬁnanciamento de um curso superior.
3.
Esclarecemos ainda, que o processo de ocupação das vagas remanescentes do processo selev o do Fies, referente ao segundo semestre de
2018, iniciará com a disponibilização da totalidade das vagas remanescentes para todo o Brasil, obedecendo o limite do número de vagas ofertadas por
curso, turno, local de oferta e IES constantes no Termo de Parcipaç ão de mantenedora, conforme previsto no inciso II, §1º, do arg o 2º, da Portaria nº
961, de 2018, que determina o seguinte:
[...]
II - em estrita observância à quan. dade de vagas remanescentes do processo sele vo regular e ao limite do número de vagas por curso, turno, local de oferta e
ins tuição de educação superior - IES no Brasil, a par r da proposta de oferta de vagas das mantenedoras no Termo de Par cipação do processo sele vo de que
trata o art. 7º da Portaria MEC nº 536, de 6 de junho de 2018, inclusive aqueles cursos para os quais não houve seleção de vagas nos termos do art. 13 da
Portaria MEC nº 536, de 2018.
[...]

4.
As mantenedoras de Instuiç ões de Educação Superior parcipan tes do processo selev o do Fies referente ao segundo semestre de
2018 deverão acompanhar a ocupação das vagas remanescentes no FiesOferta no endereço eletrônico hp://ﬁesg estao.mec.gov.br.
5.
Para consultar as vagas remanescentes, selecione a funcionalidade “Consultar vagas", indique as informações obrigatórias, como: semestre e
o po de r elatório; após poderá pesquisar em tela, exportar para PDF ou XLS, conforme imagem abaixo:
6.

7.
Cumprimentando-os(as) cordialmente, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários por meio do endereço
eletrônico ﬁesoferta@mec.gov.br.

Atenciosamente,
Vicente de Paula Almeida Júnior
Diretor de Políc as e Programas de Educação Superior
Secretaria de Educação Superior
Ministério da Educação

Documento assinado eletronicamente por Vicente de Paula Almeida Junior, Servidor(a), em 21/09/2018, às 18:13, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
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