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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1° O presente regulamento estabelece a organização e o funcionamento das 

transferências de bolsas INTEGRAIS do PROUNI, as quais serão 

acompanhadas, analisadas e fiscalizadas pela COLAP (Comissão Local de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade para Todos), 

regida pela Portaria Normativa nº 1.133, de 2 de dezembro de 2009, e de bolsas 

FIES, as quais serão acompanhadas, analisadas e fiscalizadas pela CPSA 

(Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento), regida pela 

Portaria Normativa nº 1, DE 22 de janeiro de 2010 do FNDE, da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos (FAPAC/ITPAC Porto Nacional), mantida pelo 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S.A. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO OBJETIVO E SUAS FINALIDADES 

 

Art 2º Estabelecer as normas para o processo de Transferência de Bolsa 

PROUNI ou FIES para os cursos de Agronomia, Agronegócio, Arquitetura e 

Urbanismo, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina e Odontologia que se dará 

através da análise de documentos, solicitados através de abertura de Edital 

próprio, realizados pela comissão responsável. 

 

 

CAPITULO III 

DA INSCRIÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 3º A inscrição poderá ser realizada na Secretaria Geral da FAPAC - 

Faculdade Presidente Antônio Carlos, mantida pelo ITPAC Porto Nacional – 

http://www.itpacporto.com.br/


 

FAPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos. 
ITPAC-INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO S.A. 

Rua 02 Qd 07, S/N – Jardins dos Ypês– Porto Nacional – TO – CEP 77.500-000 
Fone: (63) 3363 – 9600 - CNPJ – 10.261. 569/0001 – 64 

www.itpacporto.com.br  

 

  

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S.A, a partir da abertura 

de EDITAL próprio para este procedimento. 

§1º As vagas a serem disponibilizadas para ampla concorrência, serão somente 

aquelas que não forem preenchidas no Processo Seletivo do PROUNI/FIES 

vigente.  

§2º Constará no edital os cursos oferecidos na FAPAC/ITPAC Porto Nacional 

com a vaga disponível, o período e o turno do curso. 

§3º O bolsista poderá transferir a utilização do benefício da sua bolsa de estudo 

para as vagas oferecidas no edital, desde que os cursos, de origem e destino, 

sejam de áreas afins, e o tempo de integralização do curso estiver viável para o 

acadêmico, conforme descrição no Anexo I.  

§4º Somente poderão solicitar a Transferência do benefício da Bolsa, os 

candidatos regularmente matriculados na IES de origem nos respectivos cursos 

de graduação autorizados ou reconhecidos pelo MEC. 

§5º A inscrição terá validade a partir da entrega da documentação completa 

descrita no Capítulo IV (para o PROUNI) ou no CAPÍTULO V (Para o FIES) deste 

Regulamento. 

§6° O procedimento de transferência do benefício da bolsa é de caráter interno 

da FAPAC/ITPAC Porto Nacional, não cabendo intermediação do MEC. 

bolsa concedida por ordem ou decisão judicial, e; 

§7° nos casos em que a nota média do bolsista no Enem, utilizada para sua 

admissão ao Prouni (A), for inferior à nota média do último candidato aprovado 

no processo seletivo mais recente do Prouni em que tenham sido ofertadas 

bolsas para o curso de destino (B), ressalvada decisão em contrário da 

instituição. Exemplificando: A = 500 e B = 600, se A é menor que B, então não 

poderá haver transferência; ou, A = 600 e B = 550, se A é maior que B, então 

poderá haver transferência. 
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CAPITULO IV 

DOS CRITÉRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA – BOLSA 

PROUNI 

 

Art. 4º Estabelecem os critérios para validação da COLAP para a transferência 

da Bolsa Prouni Integral para a FAPAC/ITPAC Porto Nacional, tendo como base 

a Portaria Normativa nº 19, de 20 de novembro de 2008: 

I. Ter Bolsa Prouni Integral na IES de origem; 

II. Ofício (assinado) – Requerendo a transferência de bolsa para o 

curso desejado; 

III. Histórico Escolar – Cursado na IES de origem; 

IV. Programas de Disciplinas – Cursados na IES de origem; 

V. Matriz Curricular – Curso de Origem; 

VI. Termo de concessão da Bolsa PROUNI (Integral); 

VII. Comprovante de Renda familiar bruta mensal (atualizada) per 

capta não exceda o valor 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimo; 

VIII. Demais documentos exigidos no edital vigente. 

Art. 5° Os critérios de seleção e aprovação do processo de transferência serão 

descritos nos respectivos editais a serem publicados. 

Art. 6° As vagas destinadas para transferências de bolsas serão aquelas 

consideradas vagas remanescentes do termo de adesão semestral. Os quesitos 

para ingresso seguirá às normas do Ministério da Educação/Secretaria da 

Educação. 

 

CAPÍTULO V 

DA INSCRIÇÃO PARA SOLICITAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA – BOLSA 

FIES 

 

Art. 7º Estabelecem os critérios para validação da CPSA para a transferência da 

Bolsa FIES para a FAPAC/ITPAC Porto Nacional, tendo como base a Portaria 

Normativa nº. 15, 08 de julho de 2011: 
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I. Ofício (assinado) – Requerendo a transferência de bolsa para o 

curso desejado; 

II. Histórico Escolar – Cursado na IES de origem; 

III. Programas de Disciplinas – Cursados na IES de origem; 

IV. Matriz Curricular – Curso de Origem; 

V. Último documento de regularidade de matrícula – DRM Demais 

documentos exigidos no edital vigente. 

VI. Os critérios de seleção e aprovação do processo de transferência 

serão descritos nos respectivos editais a serem publicados. 

VII. As vagas destinadas para transferências de bolsas, serão aquelas 

consideradas vagas remanescentes, do termo de adesão 

semestral. Os quesitos para ingresso seguem normas do Ministério 

da Educação/Secretaria da Educação. 

Art. 8° Os critérios de seleção e aprovação do processo de transferência serão descritos 

nos respectivos editais a serem publicados. 

Art. 9° As vagas destinadas para transferências de bolsas serão aquelas consideradas 

vagas remanescentes do termo de adesão semestral. Os quesitos para ingresso seguirá 

às normas do Ministério da Educação/Secretaria da Educação. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA TRANSFERÊNCIA DA BOLSA PROUNI E FIES 

 

Art. 10° A transferência integral de curso ou de instituição será realizada por 

meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), mediante solicitação do 

estudante e validação pelas CPSA de origem e de destino, conforme descrito no 

art. 5° da Portaria Normativa n° 25 de 22 de dezembro de 2011.  

Art. 11° A transferência poderá somente ser solicitada pelo estudante se o 

aditamento de renovação semestral do financiamento, relativo ao semestre da 

transferência não estiver em trâmite ou contratado. 
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Art. 12º A transferência integral de curso ou de instituição de ensino, para os 

acadêmicos que estejam regularmente matriculados na instituição de origem, 

poderá ser solicitada pelo estudante a partir do último mês do semestre cursado. 

Para aqueles que estejam com situação “suspenso” na plataforma do FIES, a 

transferência da bolsa poderá ser solicitada dentro do prazo estabelecido em 

portaria própria que rege a normatização dos aditamentos, dilatação e 

transferência da bolsa. 

Art. 13° A transferência integral do benefício PROUNI será realizado no sistema 

informatizado do PROUNI, com acesso do coordenador. 

CAPÍTULO VII 

DA CLASSIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO 

 

Art. 14º O resultado final do processo de Transferência da bolsa PROUNI ou 

FIES, será divulgado a partir do cronograma descrito em Edital de publicação 

próprio para o certame vigente. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA MATRÍCULA 

Art. 15º A matrícula dos candidatos selecionados ocorrerá conforme Edital 

próprio, a ser publicado no sítio da FAPAC/ITPAC Porto Nacional. 

Art. 16º Caso a matrícula seja realizada após início das aulas, o candidato 

assumirá o ônus da ausência nos dias letivos transcorridos até a data de 

efetivação da matrícula. 

Art. 17º Caso o candidato não possa comparecer para realizar sua matrícula, o 

mesmo deverá nomear representante legal por meio de Procuração Pública, 

registrada em Cartório, destinada para este fim. 

 

CAPÍTULO IX 

DA PERDA DO BENEFÍCIO PROUNI E/OU FIES 
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Art. 18° O acadêmico que apresentar rendimento inferior a 75% (setenta e cinco 

por cento) na aprovação das disciplinas cursadas, terá o benefício encerrado. 

Entretanto, caso o acadêmico apresente justificativa plausível para tal 

rendimento aquém ao estabelecido, a COLAP (para os casos referentes às 

bolsas PROUNI) e a CPSA (para os casos referentes às bolsas FIES), poderão 

autorizar a continuidade da bolsa por até 2 (duas) vezes. Este processo, segue 

em concordância com a Portaria Normativa nº 15, de 8 de Julho de 2011 do FIES 

e Manual do Bolsista disposto no site do PROUNI. 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19º Casos adicionais que porventura não estejam contemplados no presente 

Regulamento, devido as características excepcionais que concernem o processo 

de transferência, serão deliberados via Edital de Transferência específico ou 

através de aprovação pela COLAP, quando se tratar de Bolsa Prouni ou pela 

CPSA quando se tratar de Bolsa FIES. 

Art. 20º Este Regulamento foi aprovado aos dezoito dias do mês de junho de 

2019 em reunião ordinária do Conselho Superior e pela Resolução Nº 13/2019 

de 22 de maio de 2019.  
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