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Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2005.

1. PROUNI
PORTARIA Nº 30, de 7 de janeiro de 2005. Ministro da Educação.
Reabre o prazo para as inscrições no processo seletivo do Programa Universidade para Todos - PROUNI
referente ao primeiro semestre de 2005 e dá outras providências.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto nos
artigos 1º e 15 da Medida Provisória nº 213, de 10 de setembro de 2004, bem como o disposto pelo § 3º do art.
1º do Decreto nº 5.245, de 15 de outubro de 2004, resolve
Art. 1º Ficam reabertas, a partir do dia 12 de janeiro de 2005 até as 23 horas e 59 minutos do dia 19 de
janeiro de 2005, as inscrições para as bolsas remanescentes do processo seletivo do PROUNI referente ao
primeiro semestre de 2005.
Parágrafo único. O processo de inscrição referido no caput observará, no que couber, as disposições da
Portaria nº 3.964, de 2 de dezembro de 2004, com suas alterações subseqüentes.
Art. 2º O Ministério da Educação divulgará, no dia 24 de janeiro de 2005, Relatório Final de Resultados do
processo seletivo do PROUNI referente ao primeiro semestre de 2005, nos termos especificados no art. 12 da
Portaria nº 3.964, de 2004.
Art. 3º O prazo previsto no art. 15 da Portaria nº 3.964, de 2004, alterado pela Portaria nº 4.415, de 30 de
dezembro de 2004, fica alterado para o período do dia 24 de janeiro de 2005 a 11 de fevereiro de 2005.
Art. 4º O prazo previsto no § 1º do art. 18 da Portaria nº 3.964, de 2004, alterado pela Portaria nº 4.415, de
2004, fica alterado para a data da reclassificação do candidato até o dia 4 de março de 2005.
Art. 5º O caput do art. 21 da Portaria nº 3.964, de 2004, alterado pela Portaria nº 4.415, de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21. As instituições de ensino superior deverão emitir, até o dia 25 de fevereiro de 2005, para os
candidatos pré-selecionados, e até o dia 18 de março de 2005, para os candidatos reclassificados,
exclusivamente por meio do SISPROUNI, Termo de Concessão de Bolsa do PROUNI dos candidatos aprovados
em seus processos próprios de seleção, bem como daqueles não submetidos a tal processo, quando for o caso”.
Art. 6º Os horários indicados nesta Portaria correspondem ao horário oficial de Brasília.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TARSO GENRO
(Transcrição)
(DOU de 10/01/2005 – Seção I – pág. 11)
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Distribuído a assessorados da CONSAE.

LEI Nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005.
Institui o Programa Universidade para Todos - PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de
assistência social no ensino superior; altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o Programa Universidade para Todos PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50% (cinqüenta
por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para estudantes de cursos de graduação e seqüenciais de
formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos.
§ 1º A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros não portadores de diploma de curso superior,
cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 (meio).
§ 2º As bolsas de estudo parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), cujos
critérios de distribuição serão definidos em regulamento pelo Ministério da Educação, serão concedidas a
brasileiros não-portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor
de até 3 (três) salários-mínimos, mediante critérios definidos pelo Ministério da Educação.
§ 3º Para os efeitos desta Lei, bolsa de estudo refere-se às semestralidades ou anuidades escolares fixadas
com base na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999.
§ 4º Para os efeitos desta Lei, as bolsas de estudo parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e
cinco por cento) deverão ser concedidas, considerando-se todos os descontos regulares e de caráter coletivo
oferecidos pela instituição, inclusive aqueles dados em virtude do pagamento pontual das mensalidades.
Art. 2º A bolsa será destinada:
I - a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições
privadas na condição de bolsista integral;
II - a estudante portador de deficiência, nos termos da lei;
III - a professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia,
destinados à formação do magistério da educação básica, independentemente da renda a que se referem os §§
1º e 2º do art. 1º desta Lei.
Parágrafo único. A manutenção da bolsa pelo beneficiário, observado o prazo máximo para a conclusão do
curso de graduação ou seqüencial de formação específica, dependerá do cumprimento de requisitos de
desempenho acadêmico, estabelecidos em normas expedidas pelo Ministério da Educação.
Art. 3º O estudante a ser beneficiado pelo Prouni será préselecionado pelos resultados e pelo perfil
socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou outros critérios a serem definidos pelo
Ministério da Educação, e, na etapa final, selecionado pela instituição de ensino superior, segundo seus próprios
critérios, à qual competirá, também, aferir as informações prestadas pelo candidato.
Parágrafo único. O beneficiário do Prouni responde legalmente pela veracidade e autenticidade das
informações socioeconômicas por ele prestadas.
Art. 4º Todos os alunos da instituição, inclusive os beneficiários do Prouni, estarão igualmente regidos pelas
mesmas normas e regulamentos internos da instituição.
Art. 5º A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficente,
poderá aderir ao Prouni mediante assinatura de termo de adesão, cumprindo-lhe oferecer, no mínimo, 1 (uma)
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bolsa integral para o equivalente a 10,7 (dez inteiros e sete décimos) estudantes regularmente pagantes e
devidamente matriculados ao final do correspondente período letivo anterior, conforme regulamento a ser
estabelecido pelo Ministério da Educação, excluído o número correspondente a bolsas integrais concedidas pelo
Prouni ou pela própria instituição, em cursos efetivamente nela instalados.
§ 1º O termo de adesão terá prazo de vigência de 10 (dez) anos, contado da data de sua assinatura,
renovável por iguais períodos e observado o disposto nesta Lei.
§ 2º O termo de adesão poderá prever a permuta de bolsas entre cursos e turnos, restrita a 1/5 (um quinto)
das bolsas oferecidas para cada curso e cada turno.
§ 3º A denúncia do termo de adesão, por iniciativa da instituição privada, não implicará ônus para o Poder
Público nem prejuízo para o estudante beneficiado pelo Prouni, que gozará do benefício concedido até a
conclusão do curso, respeitadas as normas internas da instituição, inclusive disciplinares, e observado o disposto
no art. 4º desta Lei.
§ 4º A instituição privada de ensino superior com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficente
poderá, alternativamente, em substituição ao requisito previsto no caput deste artigo, oferecer 1 (uma) bolsa
integral para cada 22 (vinte e dois) estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados em cursos
efetivamente nela instalados, conforme regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da Educação, desde que
ofereça, adicionalmente, quantidade de bolsas parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco
por cento) na proporção necessária para que a soma dos benefícios concedidos na forma desta Lei atinja o
equivalente a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) da receita anual dos períodos letivos que já têm
bolsistas do Prouni, efetivamente recebida nos termos da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, em cursos
de graduação ou seqüencial de formação específica.
§ 5º Para o ano de 2005, a instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos
não beneficente, poderá:
I - aderir ao Prouni mediante assinatura de termo de adesão, cumprindo-lhe oferecer, no mínimo, 1 (uma)
bolsa integral para cada 9 (nove) estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados ao final do
correspondente período letivo anterior, conforme regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da Educação,
excluído o número correspondente a bolsas integrais concedidas pelo Prouni ou pela própria instituição, em
cursos efetivamente nela instalados;
II - alternativamente, em substituição ao requisito previsto no inciso I deste parágrafo, oferecer 1 (uma) bolsa
integral para cada 19 (dezenove) estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados em cursos
efetivamente nela instalados, conforme regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da Educação, desde que
ofereça, adicionalmente, quantidade de bolsas parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco
por cento) na proporção necessária para que a soma dos benefícios concedidos na forma desta Lei atinja o
equivalente a 10% (dez por cento) da receita anual dos períodos letivos que já têm bolsistas do Prouni,
efetivamente recebida nos termos da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, em cursos de graduação ou
seqüencial de formação específica.
§ 6º Aplica-se o disposto no § 5º deste artigo às turmas iniciais de cada curso e turno efetivamente instaladas
a partir do 1º (primeiro) processo seletivo posterior à publicação desta Lei, até atingir as proporções
estabelecidas para o conjunto dos estudantes de cursos de graduação e seqüencial de formação específica da
instituição, e o disposto no caput e no § 4º deste artigo às turmas iniciais de cada curso e turno efetivamente
instaladas a partir do exercício de 2006, até atingir as proporções estabelecidas para o conjunto dos estudantes
de cursos de graduação e seqüencial de formação específica da instituição.
Art. 6º Assim que atingida a proporção estabelecida no § 6º do art. 5º desta Lei, para o conjunto dos
estudantes de cursos de graduação e seqüencial de formação específica da instituição, sempre que a evasão
3

dos estudantes beneficiados apresentar discrepância em relação à evasão dos demais estudantes matriculados,
a instituição, a cada processo seletivo, oferecerá bolsas de estudo na proporção necessária para estabelecer
aquela proporção.
Art. 7º As obrigações a serem cumpridas pela instituição de ensino superior serão previstas no termo de
adesão ao Prouni, no qual deverão constar as seguintes cláusulas necessárias:
I - proporção de bolsas de estudo oferecidas por curso, turno e unidade, respeitados os parâmetros
estabelecidos no art. 5º desta Lei;
II - percentual de bolsas de estudo destinado à implementação de políticas afirmativas de acesso ao ensino
superior de portadores de deficiência ou de autodeclarados indígenas e negros.
§ 1º O percentual de que trata o inciso II do caput deste artigo deverá ser, no mínimo, igual ao percentual de
cidadãos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos, na respectiva unidade da Federação, segundo o último
censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
§ 2º No caso de não-preenchimento das vagas segundo os critérios do § 1º deste artigo, as vagas
remanescentes deverão ser preenchidas por estudantes que se enquadrem em um dos critérios dos arts. 1º e 2º
desta Lei.
§ 3º As instituições de ensino superior que não gozam de autonomia ficam autorizadas a ampliar, a partir da
assinatura do termo de adesão, o número de vagas em seus cursos, no limite da proporção de bolsas integrais
oferecidas por curso e turno, na forma do regulamento.
§ 4º O Ministério da Educação desvinculará do Prouni o curso considerado insuficiente, sem prejuízo do
estudante já matriculado, segundo os critérios de desempenho do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES, por 3 (três) avaliações consecutivas, situação em que as bolsas de estudo do curso
desvinculado, nos processos seletivos seguintes, deverão ser redistribuídas proporcionalmente pelos demais
cursos da instituição, respeitado o disposto no art. 5º desta Lei.
§ 5º Será facultada, tendo prioridade os bolsistas do Prouni, a estudantes dos cursos referidos no § 4º deste
artigo a transferência para curso idêntico ou equivalente, oferecido por outra instituição participante do Programa.
Art. 8º A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e contribuições no período de
vigência do termo de adesão:
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988;
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar nº 70, de
30 de dezembro de 1991; e
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970.
§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas hipóteses dos incisos I e II do caput
deste artigo, e sobre a receita auferida, nas hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da
realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos seqüenciais de
formação específica.
§ 2º A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o disposto neste artigo no prazo
de 30 (trinta) dias.
Art. 9º O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão sujeita a instituição às seguintes
penalidades:
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I - restabelecimento do número de bolsas a serem oferecidas gratuitamente, que será determinado, a cada
processo seletivo, sempre que a instituição descumprir o percentual estabelecido no art. 5º desta Lei e que
deverá ser suficiente para manter o percentual nele estabelecido, com acréscimo de 1/5 (um quinto);
II - desvinculação do Prouni, determinada em caso de reincidência, na hipótese de falta grave, conforme
dispuser o regulamento, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público.
§ 1º As penas previstas no caput deste artigo serão aplicadas pelo Ministério da Educação, nos termos do
disposto em regulamento, após a instauração de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e
direito de defesa.
§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, a suspensão da isenção dos impostos e contribuições de
que trata o art. 8º desta Lei terá como termo inicial a data de ocorrência da falta que deu causa à desvinculação
do Prouni, aplicando-se o disposto nos arts. 32 e 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no que couber.
§ 3º As penas previstas no caput deste artigo não poderão ser aplicadas quando o descumprimento das
obrigações assumidas se der em face de razões a que a instituição não deu causa.
Art. 10. A instituição de ensino superior, ainda que atue no ensino básico ou em área distinta da educação,
somente poderá ser considerada entidade beneficente de assistência social se oferecer, no mínimo, 1 (uma)
bolsa de estudo integral para estudante de curso de graduação ou seqüencial de formação específica, sem
diploma de curso superior, enquadrado no § 1º do art. 1º desta Lei, para cada 9 (nove) estudantes pagantes de
cursos de graduação ou seqüencial de formação específica regulares da instituição, matriculados em cursos
efetivamente instalados, e atender às demais exigências legais.
§ 1º A instituição de que trata o caput deste artigo deverá aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos
20% (vinte por cento) da receita bruta proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de
aplicações financeiras, de locação de bens, de venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações
particulares, respeitadas, quando couber, as normas que disciplinam a atuação das entidades beneficentes de
assistência social na área da saúde.
§ 2º Para o cumprimento do que dispõe o § 1º deste artigo, serão contabilizadas, além das bolsas integrais
de que trata o caput deste artigo, as bolsas parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por
cento) para estudante enquadrado no § 2º do art. 1º desta Lei e a assistência social em programas não
decorrentes de obrigações curriculares de ensino e pesquisa.
§ 3º Aplica-se o disposto no caput deste artigo às turmas iniciais de cada curso e turno efetivamente
instalados a partir do 1º (primeiro) processo seletivo posterior à publicação desta Lei.
§ 4º Assim que atingida a proporção estabelecida no caput deste artigo para o conjunto dos estudantes de
cursos de graduação e seqüencial de formação específica da instituição, sempre que a evasão dos estudantes
beneficiados apresentar discrepância em relação à evasão dos demais estudantes matriculados, a instituição, a
cada processo seletivo, oferecerá bolsas de estudo integrais na proporção necessária para restabelecer aquela
proporção.
§ 5º É permitida a permuta de bolsas entre cursos e turnos, restrita a 1/5 (um quinto) das bolsas oferecidas
para cada curso e cada turno.
Art. 11. As entidades beneficentes de assistência social que atuem no ensino superior poderão, mediante
assinatura de termo de adesão no Ministério da Educação, adotar as regras do Prouni, contidas nesta Lei, para
seleção dos estudantes beneficiados com bolsas integrais e bolsas parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de
25% (vinte e cinco por cento), em especial as regras previstas no art. 3º e no inciso II do caput e §§ 1º e 2º do
art. 7º desta Lei, comprometendo- se, pelo prazo de vigência do termo de adesão, limitado a 10 (dez) anos,
renovável por iguais períodos, e respeitado o disposto no art. 10 desta Lei, ao atendimento das seguintes
condições:
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I - oferecer 20% (vinte por cento), em gratuidade, de sua receita anual efetivamente recebida nos termos da
Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, ficando dispensadas do cumprimento da exigência do § 1º do art. 10
desta Lei, desde que sejam respeitadas, quando couber, as normas que disciplinam a atuação das entidades
beneficentes de assistência social na área da saúde;
II - para cumprimento do disposto no inciso I do caput deste artigo, a instituição:
a) deverá oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral a estudante de curso de graduação ou
seqüencial de formação específica, sem diploma de curso superior, enquadrado no § 1º do art. 1º desta Lei, para
cada 9 (nove) estudantes pagantes de curso de graduação ou seqüencial de formação específica regulares da
instituição, matriculados em cursos efetivamente instalados, observado o disposto nos §§ 3º, 4º e 5º do art. 10
desta Lei;
b) poderá contabilizar os valores gastos em bolsas integrais e parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de
25% (vinte e cinco por cento), destinadas a estudantes enquadrados no § 2º do art. 1º desta Lei, e o montante
direcionado para a assistência social em programas não decorrentes de obrigações curriculares de ensino e
pesquisa;
III - gozar do benefício previsto no § 3º do art. 7º desta Lei.
§ 1º Compete ao Ministério da Educação verificar e informar aos demais órgãos interessados a situação da
entidade em relação ao cumprimento das exigências do Prouni, sem prejuízo das competências da Secretaria da
Receita Federal e do Ministério da Previdência Social.
§ 2º As entidades beneficentes de assistência social que tiveram seus pedidos de renovação de Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social indeferidos, nos 2 (dois) últimos triênios, unicamente por não
atenderem ao percentual mínimo de gratuidade exigido, que adotarem as regras do Prouni, nos termos desta
Lei, poderão, até 60 (sessenta) dias após a data de publicação desta Lei, requerer ao Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS a concessão de novo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e,
posteriormente, requerer ao Ministério da Previdência Social a isenção das contribuições de que trata o art. 55 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 3º O Ministério da Previdência Social decidirá sobre o pedido de isenção da entidade que obtiver o
Certificado na forma do caput deste artigo com efeitos a partir da edição da Medida Provisória nº 213, de 10 de
setembro de 2004, cabendo à entidade comprovar ao Ministério da Previdência Social o efetivo cumprimento das
obrigações assumidas, até o último dia do mês de abril subseqüente a cada um dos 3 (três) próximos exercícios
fiscais.
§ 4º Na hipótese de o CNAS não decidir sobre o pedido até o dia 31 de março de 2005, a entidade poderá
formular ao Ministério da Previdência Social o pedido de isenção, independentemente do pronunciamento do
CNAS, mediante apresentação de cópia do requerimento encaminhando a este e do respectivo protocolo de
recebimento.
§ 5º Aplica-se, no que couber, ao pedido de isenção de que trata este artigo o disposto no art. 55 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 12. Atendidas as condições socioeconômicas estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 1º desta Lei, as
instituições que aderirem ao Prouni ou adotarem suas regras de seleção poderão considerar como bolsistas do
programa os trabalhadores da própria instituição e dependentes destes que forem bolsistas em decorrência de
convenção coletiva ou acordo trabalhista, até o limite de 10% (dez por cento) das bolsas Prouni concedidas.
Art. 13. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, sem fins
lucrativos, que adotarem as regras de seleção de estudantes bolsistas a que se refere o art. 11 desta Lei e que
estejam no gozo da isenção da contribuição para a seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da
Constituição Federal, que optarem, a partir da data de publicação desta Lei, por transformar sua natureza jurídica
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em sociedade de fins econômicos, na forma facultada pelo art. 7º-A da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passarão a pagar a quota patronal para a previdência social de forma gradual, durante o prazo de 5 (cinco) anos,
na razão de 20% (vinte por cento) do valor devido a cada ano, cumulativamente, até atingir o valor integral das
contribuições devidas.
Parágrafo único. A pessoa jurídica de direito privado transformada em sociedade de fins econômicos passará
a pagar a contribuição previdenciária de que trata o caput deste artigo a partir do 1º dia do mês de realização da
assembléia geral que autorizar a transformação da sua natureza jurídica, respeitada a gradação correspondente
ao respectivo ano.
Art. 14. Terão prioridade na distribuição dos recursos disponíveis no Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior - FIES as instituições de direito privado que aderirem ao Prouni na forma do art. 5º desta Lei
ou adotarem as regras de seleção de estudantes bolsistas a que se refere o art. 11 desta Lei.
Art. 15. Para os fins desta Lei, o disposto no art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, será exigido a
partir do ano de 2006 de todas as instituições de ensino superior aderentes ao Prouni, inclusive na vigência da
Medida Provisória nº 213, de 10 de setembro de 2004.
Art. 16. O processo de deferimento do termo de adesão pelo Ministério da Educação, nos termos do art. 5º
desta Lei, será instruído com a estimativa da renúncia fiscal, no exercício de deferimento e nos 2 (dois)
subseqüentes, a ser usufruída pela respectiva instituição, na forma do art. 9º desta Lei, bem como o
demonstrativo da compensação da referida renúncia, do crescimento da arrecadação de impostos e
contribuições federais no mesmo segmento econômico ou da prévia redução de despesas de caráter
continuado.
Parágrafo único. A evolução da arrecadação e da renúncia fiscal das instituições privadas de ensino superior
será acompanhada por grupo interministerial, composto por 1 (um) representante do Ministério da Educação, 1
(um) do Ministério da Fazenda e 1 (um) do Ministério da Previdência Social, que fornecerá os subsídios
necessários à execução do disposto no caput deste artigo.
Art. 17. (VETADO).
Art. 18. O Poder Executivo dará, anualmente, ampla publicidade dos resultados do Programa.
Art. 19. Os termos de adesão firmados durante a vigência da Medida Provisória nº 213, de 10 de setembro
de 2004, ficam validados pelo prazo neles especificado, observado o disposto no § 4º e no caput do art. 5º desta
Lei.
Art. 20. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 21. Os incisos I, II e VII do caput do art. 3º da Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 3º .....................................................................................
I - possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos para a obtenção das Bolsas Atleta Nacional, Atleta
Internacional Olímpico e Paraolímpico, e possuir idade mínima de 12 (doze) anos para a obtenção da BolsaAtleta Estudantil;
II - estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva, exceto os atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta
Estudantil;
..................................................................................................
VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, exclusivamente para os
atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil." (NR)
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Art. 22. O Anexo I da Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, passa a vigorar com a alteração constante do
Anexo I desta Lei.
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 2005; 184º da Independência e 117 o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio Palocci Filho
Tarso Genro
(Transcrição)
(DOU de 14/01/2005 – Seção I – pág. 7)

2. CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
PORTARIA Nº 46, de 10 de janeiro de 2005. Ministro da Educação.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no inciso I do art. 17 do Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 2001, resolve
Art. 1º As Instituições de Educação Superior - IES deverão responder, anualmente, conforme calendário
estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, ao CENSO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR no Sistema Integrado de Informações da Educação Superior - SIEd-Sup.
Parágrafo único. Cabe à Diretoria de Estatística e Avaliação da Educação Superior - DEAES do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, do Ministério da Educação, a realização
do Censo da Educação Superior.
Art. 2º O Censo da Educação Superior coletará, anualmente, através do Questionário Eletrônico, informações
dos cursos de graduação e respectivas habilitações, dos cursos seqüenciais, dos cursos de extensão e dos
cursos de especialização (pós-graduação lato sensu) das Instituições de Ensino Superior - IES cadastradas no
INEP.
Parágrafo único. Serão coletados, também, dados sobre pessoal docente e técnico-administrativo, dados
financeiros e dados de infra-estrutura, compreendendo bibliotecas, instalações, equipamentos e outros recursos
institucionais.
Art. 3º O acesso ao Questionário Eletrônico do Censo da Educação Superior será feito via Internet, mediante
as senhas enviadas pelo INEP ao Dirigente da IES.
Parágrafo único. Para ter acesso ao Questionário Eletrônico, a IES deverá estar com os dados institucionais,
bem como de seus cursos, devidamente atualizados e validados no Cadastro da Educação Superior do INEP.
Art. 4º As Instituições de Educação Superior deverão designar um Pesquisador Institucional para ser o
interlocutor e responsável pelas informações da instituição junto a DEAES-INEP.
§ 1º O pesquisador Institucional será responsável pela coleta de dados e preenchimento do Questionário
Eletrônico do Censo da Educação Superior no Sistema Integrado de Informações da Educação Superior - SIEdSup.
§ 2º Para cumprimento do estabelecido no parágrafo anterior, o Pesquisador Institucional será o detentor da
senha Máster de acesso ao Sistema.
§ 3º O Pesquisador Institucional poderá tornar disponível, para outras pessoas ou setores estratégicos da
Instituição, uma senha Altera, que permite atualizar ou corrigir dados do Censo.
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Art. 5º O Certificado de entrega do Censo da Educação Superior é pré-requisito para:
I - Adesão da IES junto ao FIES;
II - Solicitação de abertura de novos cursos;
III - Reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos;
IV - Credenciamento e recredenciamento de IES;
V - Qualquer outro tipo de solicitação junto ao MEC.
Art. 6º Os eventuais casos omissos e as decisões complementares ao contido nesta Portaria serão
resolvidos pela Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior - DEAES do INEP.
Art. 7º Fica revogada a Portaria nº 3.565, de 27 de novembro de 2003.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
TARSO GENRO
(*) Republicada por ter saído no DOU de 11/01/2005, Seção 1, página 4, com incorreção do original.
(Transcrição)
(DOU de 13/01/2005 – Seção I – pág. 26)

3. HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS. HOSPITAIS DE ENSINO
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 50, de 3 de janeiro de 2005. Ministros da Saúde e da Educação.
Certifica 27 unidades hospitalares como Hospitais de Ensino.
OS MINISTROS DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, E DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhes
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e Considerando a Portaria
Interministerial nº 1.000, de 15 de abril de 2004, que estabelece os critérios obrigatórios para a certificação como
Hospitais de Ensino das instituições hospitalares que servirem de campo para a prática de atividades curriculares
na área da saúde, sejam Hospitais Gerais e, ou Especializados, vinculados a Instituição de Ensino Superior,
pública ou privada, ou, ainda, formalmente conveniados com Instituição de Ensino Superior; e Considerando a
Portaria Interministerial n° 1.005, de 27 de maio de 2004, que define os procedimentos necessários para o
processo de certificação e constitui a Comissão de Certificação dos Hospitais de Ensino e o Grupo de Técnicos
Certificadores, resolvem:
Art. 1º Certificar as unidades hospitalares relacionadas do Anexo desta Portaria como Hospitais de Ensino.
Art. 2º Definir que a certificação de que trata este ato tenha a validade de 2 (dois) anos, a contar da data de
publicação desta Portaria, podendo ser revista a qualquer tempo se assim se justificar.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
TARSO GENRO
ANEXO
UF
AM

Município Hospital
Manaus Hospital Universitário Dona Francisca Mendes / Universidade Federal
do Amazonas

CNPJ
02.806.229/0001-43
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CE

Fortaleza Hospital de Messejana

07.954571/0022-39

CE

Fortaleza Hospital Geral César Cals

07.059280/0010-43

CE

Fortaleza Hospital São José de Doenças Infecciosas

07.954.571/0035-53

MG

Belo Horizonte Hospital João XXIII-FHEMIG

19.843.929/0013-44

MG

Belo Horizonte Instituto Raul Soares - FHEMIG

19.843.929/0003-72

MG

Alfenas Hospital Alzira Velano - UNIFENAS

17.878.554/0001-99

MG

Juiz de Fora Hospital Universitário- UFJF

21.195.755/0001-69

PE

Recife Hospital Agamenon Magalhães

09.794.975/0224-25

PR

Cascavel Hospital Universitário do Oeste do Paraná – UNIOESTE

00.944.673/0002-80

PR

Curitiba Hospital Erasto Gaettner/Liga Paranaense de Combate ao Câncer

76.591.049/0001-28

PR

Curitiba Hospital Pequeno Príncipe

76.591.569/0001-30

RJ

Rio de Janeiro Hospital Universitário Pedro Ernesto - UERJ

33.540.014/0017-14

RJ

Rio de Janeiro Hospital Maternidade Escola - UFRJ

33.663.683/0052-66

RS

Caxias do Sul Hospital Geral de Caxias do Sul - UCS

88.648.761/0018-43

SP

Bauru Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio Faciais

63.025.530/0082-70

SP

Botucatu Hospital das Clínicas/ Faculdade de Medicina de Botucatu

48.031.918/0019-53

SP

Bragança Paulista Hospital Universitário São Francisco de Assis/Casa Nossa
Senhora da Paz.

33.495870/0001-38

SP

Limeira Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira

51.473.692/0001-26

SP

Presidente Prudente Hospital Universitário Domingos Leonardo Cerávolo

44.860.740/0002-54

SP

SP

Ribeirão Preto Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto/ Universidade de São Paulo
São José do Rio Preto Hospital de Base de São José do Rio Preto/Fundação
Faculdade Regional de Medicina

57.722.118/0001-40

60.003.761/0001-29

SP

São Paulo Hospital Geral do Grajaú

46.374.500/0142-25

SP

São Paulo Hospital IDPC / Fundação Adib Jatene

53.725.560/0001-70

SP

São Paulo Hospital das Clínicas USP

60.448.040/0001-22

SP

Sorocaba Conjunto Hospitalar de Sorocaba

46.374.500/0014-09

SP

Sumaré Hospital Estadual de Sumaré/ UNICAMP

46.374.500/0137-68
(Transcrição)

(DOU de 12/01/2005 – Seção I – pág. 17)
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4. COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA
RESOLUÇÃO Nº 1, de 11 de janeiro de 2005. Comissão Nacional de Residência Médica. Secretaria de
Educação Superior. Ministério da Educação.
Dispõe sobre a reserva de vaga para médico residente que preste Serviço Militar.
O Presidente da Comissão Nacional de Residência Médica no uso das atribuições que lhe conferem o
Decreto 80.281, de 05/09/1977 e a Lei 6.932, de 07/07/1981 e considerando a necessidade de se estabelecer
normas para a reserva de vaga para médico residente que preste Serviço Militar, resolve:
Art. 1º O médico residente matriculado no primeiro ano de Programa de Residência Médica credenciado pela
Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM, poderá requerer o trancamento de matrícula em apenas 01
(um) programa de Residência Médica, por período de 01 (um) ano, para fins de prestação de Serviço Militar.
Art. 2º. O requerimento de que trata o artigo 1º desta Resolução deverá ser formalizado até 30 (trinta) dias
após o início da Residência Médica.
Art. 3º O trancamento de matrícula para prestação do Serviço Militar implicará na suspensão automática do
pagamento da bolsa do médico residente até o seu retorno ao programa.
Art. 4º. A vaga decorrente do afastamento previsto nesta Resolução poderá ser preenchida por candidato
classificado no mesmo processo seletivo, respeitada a ordem de classificação.
Art 5º. Nenhum programa de Residência Médica poderá ampliar o número de vagas para reingresso de
médico residente que tiver solicitado trancamento de matricula para fins de Serviço Militar.
Parágrafo único. A vaga para reingresso no ano seguinte deverá ser subtraída do total de vagas
credenciadas e especificada no edital de seleção.
Art. 6º. O reingresso do Médico Residente se dará mediante requerimento à Comissão de Residência Médica
- COREME, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do inicio do programa.
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará em perda da vaga, que será
preenchida por candidato classificado no processo seletivo correspondente.
Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a resolução CNRM nº 11, de
15 de setembro de 2004 e demais disposições em contrário.
NELSON MACULAN FILHO
(Transcrição)
(DOU de 13/01/2005 – Seção I – pág. 26)

5. UNIVERSIDADES. CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO.
AVALIAÇÃO EXTERNA
PORTARIA Nº 4, de 13 de janeiro de 2005. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira. Ministério da Educação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; a Lei nº 10.870, de 19 de
maio de 2004; a Portaria Ministerial nº 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 3.643, de 9 de
novembro de 2004; a Portaria Ministerial nº 4.362, de 29 de dezembro de 2004; a Portaria Ministerial nº 46, de 10
de janeiro de 2005 e a Portaria Inep nº 132, de 26 de agosto de 2004, resolve:
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Art. 1° Cabe à Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior (Deaes) deste instituto implantar o
Instrumento de Avaliação Institucional Externa para fins de credenciamento e recredenciamento de
universidades.
Parágrafo único: Este instrumento, compreende, também, o manual do avaliador e o formulário eletrônico a
ser preenchido pela Instituição de Educação Superior (IES).
Art. 2° Este instrumento, elaborado pela Deaes/Inep e analisado pela Câmara de Educação Superior (CES)
do Conselho Nacional de Educação, avaliará o conjunto das dimensões estabelecido pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES).
A estrutura do instrumento está configurada pelos seguintes elementos constitutivos:
I - Dimensões são agrupamentos de grandes traços ou características referentes aos aspectos institucionais
sobre os quais se emite juízo de valor e que, em seu conjunto, expressam a totalidade da instituição.
II - Categorias são subdivisões ou aspectos específicos que compõem uma dimensão e que, em conjunto,
expressam a situação em que se encontra a instituição com relação a cada dimensão.
III - Grupo de indicadores é o conjunto de medidas e/ou evidências usadas para caracterizar o estado da
categoria.
IV - Indicadores são evidências concretas (quantitativas ou qualitativas) relativas a cada um dos grupos de
indicadores, que de uma forma simples ou complexa caracterizam a realidade dos múltiplos aspectos
institucionais que retratam.
V - Critérios são atributos ou qualidade dos indicadores que permitem avaliar uma categoria.
Art. 3° Este instrumento possibilitará a Comissão de Avaliação designada pela Deaes/Inep avaliar in loco a
Organização Institucional, o Corpo Social e a Infra-estrutura Física e Logística da IES de forma integrada, global
e multidimensional, considerando os princípios e diretrizes estabelecidas pelo SINAES.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DILVO RISTOFF
(Transcrição)
(DOU de 14/01/2005 – Seção I – pág. 24)

Se você tem alguma dúvida, entre em contato.
Saudações,
Profª. Abigail França Ribeiro
Diretora Geral
abigail@consae.com.br
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