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ANEXO I
PRONAC
06-4341

Projeto
Bienal Favela Festa

Proponente
Associação Circo Voador - Atividades Culturais, Artísticas, Sociais e Ambientais

CPF/CNJP
05.029.551/0001-00

Resumo do Projeto
oferecer aos artistas infraestrutura necessária para a boa apresentação
de seus trabalhos, trabalho e distribuição de renda.
A Bienal é o mais amplo e mais democrático de todos os projetos
socioculturais do Circo Voador: reúne
música, artes plásticas, dança, teatro, cinema, vídeo, moda, literatura
e arte culinária.

Valor Solicitado
R$ 552.016,00

Valor Aprovado
R$ 542.266,00

Valor Captado
R$ 100.000,00

07-1471

Projeto Apae Cultural
(Apae-Limeira Humaniza)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Limeira

44.759.074/0001-81

R$ 394.738,00

R$ 326.634,00

R$ 326.634,00

07-7045

Auto de Natal

Carlos Roberto Achilles

030.183.518-78

R$ 300.803,90

R$ 300.803,90

R$ 300.000,00

06-6091

Dança Oriental Instituto
Recriar

Intituto Recriar

04.819.706/0001-30

Realizar Oficinas de Trans-Formação Cultura com ramificações nas
áreas de Teatro, Música, Dança e Artes Plásticas,
sempre evidenciando as capacidades e competências das pessoas deficientes, através de um processo de construção
coletiva e criativa onde estes serão os autores das obras de arte
constituídas pelo projeto.
Apresentação da peça, com significado histórico e de preservação do
patrimônio imaterial, associado a um movimento que
reforça na cidade a essência natalina, instigando a arte cênica e a
cultura.
Realização de um curso gratuito de dança oriental, para adolescentes
e crianças de São
José dos Campos - SP. Objetivando a aproximação da população carente com a cultura oriental com as práticas de
relaxamento, conscientização do corpo e auto-conhecimento que são
a essência da dança oriental.
Realização do espetáculo teatral " Há 2000 anos", na cidade de Roma, Itália, na língua local, no ano de 2008, com entrada franca.
Realizar um seminário sobre conservação e restauração no século
XXI, que visa abordar vários temas voltados pra área dos bens

R$ 109.000,00

R$ 84.100,00

R$ 40.300,00

R$ 343.593,43

R$ 343.593,43

R$ 237.386,90

07-1814
08-0007

Projeto Cultural Brasil Berenice Neide Brandão Andrade
Itália
Seminário Nacional Patri- Fundação de Arte de Ouro Preto
mônio Cultural: Conservação e Restauração no Século XXI

665.846.556-87
23.070.071/0001-66

R$ 142.263,00

R$ 137.863,00

R$ 137.863,00

culturais materiais, afim de refletir sobre teorias e conceitos da conservação e restauração.

ANEXO II

.

PRONAC
08-1833

PROJETO
Viver Sem Tempos Mortos
- Fernanda Montenegro visita a obra de Simone de
Beauvoir

PROPONENTE
Trígonos Produções Culturais LTDA.

CPF/CNPJ
05.675.597/0001-98

RESUMO DO PROJETO
Produzir e estrear no Rio de Janeiro um espetáculo onde o público é
convidado a

SOLICITADO
R$ 860.684,00

APROVADO
R$ 741.774,00

CAPTADO
R$ 741.774,00

05-9797

Manutenção Zap 18

Zona de Arte da Periferia

04.703.789/0001-06

visitar a obra de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre através de
Fernanda Montenegro.
Manutenção de oficinas para crianças, pré-adolescentes e adultos interessados em fazer teatro. Apresentação de espetáculos
de outros grupos na sede da ZAP 18 para a população local. Montagem de um espetáculo teatral.

R$ 361.361,00

R$ 247.278,00

R$ 50.000,00

Ministério da Educação
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA NORMATIVA N o- 17, DE 12 DE AGOSTO DE 2016
Dispõe sobre a ocupação de vagas remanescentes do processo seletivo do Fundo de
Financiamento Estudantil - Fies referente
ao segundo semestre de 2016.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.260, de 12 de
julho de 2001, na Lei no 12.202, de 14 de janeiro de 2010, na Portaria
Normativa MEC no 1, de 22 de janeiro de 2010, na Portaria Normativa MEC no 10, de 30 de abril de 2010, e na Portaria Normativa
MEC no 9, de 29 de abril de 2016, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o As vagas remanescentes, compreendidas como aquelas eventualmente não ocupadas no decorrer do processo seletivo
regular do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies referente ao
segundo semestre de 2016, serão ofertadas para inscrição de estudantes de acordo com o disposto nesta Portaria.
§ 1o As vagas de que trata o caput serão ofertadas em
número correspondente à soma das vagas remanescentes de todas as
Instituições de Educação Superior - IES da mantenedora.
§ 2o A ocupação do número de vagas remanescentes de que
trata o § 1o poderá ser efetuada em qualquer curso e turno das IES da
mantenedora que tiveram vagas selecionadas pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação - SESu-MEC no processo
seletivo regular, nos termos dos §§ 6o e 7o do art. 7o da Portaria
Normativa MEC no 9, de 2016.
§ 3o Observado o número de vagas remanescentes de que
trata o § 1o, a ocupação das vagas nos termos do § 2o estará limitada,
por curso e turno, ao número de vagas propostas no Termo de Participação, subtraídas aquelas efetivamente ocupadas no processo seletivo regular.
Art. 2o A inscrição de estudantes às vagas a que se refere o
art. 1o desta Portaria será realizada por meio do Sistema de Seleção
do Fies - FiesSeleção, gerenciado pela SESu-MEC.
Parágrafo único. Os procedimentos e prazos para inscrição
dos estudantes às vagas remanescentes serão dispostos em edital da
SESu-MEC, doravante denominado Edital SESu.
CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES
Art. 3o Poderá se inscrever às vagas remanescentes o estudante que, cumulativamente, atenda às seguintes condições:
I - tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, a partir da edição de 2010, e obtido média aritmética igual ou
superior a quatrocentos e cinquenta pontos nas provas objetivas e
nota superior a zero na redação; e

II - possua renda familiar mensal bruta per capita de até três
salários mínimos.
Parágrafo único. Compete exclusivamente ao estudante certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos para se inscrever
às vagas de que trata esta Portaria e contratar o financiamento pelo
Fies, observadas as vedações previstas na Portaria Normativa MEC no
10, de 2010.
Art. 4o Para se candidatar às vagas remanescentes de que
trata esta Portaria, o estudante deverá realizar sua inscrição exclusivamente por meio eletrônico, na página do FiesSeleção na internet,
em período especificado no Edital SESu.
§ 1o Após a realização de sua inscrição no FiesSeleção,
conforme o disposto no caput, o estudante deverá acessar o Sistema
Informatizado do Fies - Sisfies e concluir sua inscrição nos dois dias
úteis subsequentes.
§ 2o A realização da inscrição no FiesSeleção e sua conclusão no Sisfies assegura ao estudante apenas a expectativa de direito à vaga remanescente para a qual se inscreveu, estando a contratação do financiamento condicionada ao cumprimento das demais
regras, procedimentos e prazos constantes da Portaria Normativa
MEC no 10, de 2010.
Art. 5o Após a conclusão da inscrição no Sisfies, nos termos
do § 1o do art. 4o, o estudante deverá validar suas informações na
Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA nos
cinco dias imediatamente subsequentes e cumprir os demais procedimentos e prazos definidos na Portaria Normativa MEC no 10, de
2010.
Parágrafo único. Considerando a especificidade do calendário escolar do município do Rio de Janeiro em razão da realização
dos Jogos Olímpicos, os prazos referidos no caput ficarão suspensos
no período de 5 a 22 de agosto de 2016 para os estudantes que
tenham se inscrito a uma vaga remanescente em cursos e turnos de
locais de oferta localizados no referido município.
Art. 6o O estudante que se candidatar à vaga remanescente,
nos termos desta Portaria, poderá efetuar o cancelamento da sua
inscrição, na página do FiesSeleção na internet, até o momento de
validação da sua inscrição pela CPSA.
Art. 7o A vaga remanescente para a qual o estudante tenha se
inscrito será disponibilizada para nova inscrição de candidato nos
seguintes casos:
I - cancelamento da inscrição pelo estudante;
II - não conclusão da inscrição pelo estudante no Sisfies no
prazo definido no § 1o do art. 4o desta Portaria;
III - não comparecimento do estudante à respectiva CPSA
para comprovação das informações prestadas em sua inscrição no
Sisfies até o final do prazo definido no art. 5o desta Portaria;
IV - não comparecimento do estudante ao agente financeiro
até o final do prazo definido na Portaria Normativa MEC no 10, de
2010; e
V - não validação, pela respectiva CPSA ou agente financeiro, das informações prestadas na inscrição no Sisfies.
Parágrafo único. Após a inscrição à vaga remanescente, a
alteração de qualquer dado ou informação somente poderá ser realizada pelo estudante mediante o cancelamento da inscrição efetuada.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016081500009

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8o As vagas ofertadas nos termos desta Portaria ensejarão contratos de financiamento somente durante o segundo semestre de 2016.
§ 1o Excepcionalmente nos casos em que a matrícula do
estudante inscrito à vaga remanescente for incompatível com o período letivo da IES, o que pode resultar em sua reprovação por faltas,
observados os prazos e procedimentos definidos no Edital SESu e
atendidas as condições de financiamento apuradas pela CPSA, a Comissão deverá registrar a referida inscrição no Sisfies para sua conclusão no semestre seguinte.
§ 2o Na hipótese prevista no § 1o, a emissão do Documento
de Regularidade de Inscrição - DRI e a contratação do financiamento
junto ao agente financeiro no primeiro semestre de 2017 deverão
observar os prazos e procedimentos definidos no Edital SESu e estarão condicionadas ao atendimento dos demais requisitos para concessão do financiamento, nos termos da Portaria Normativa MEC no
10, de 2010.
§ 3o O estudante que tenha se inscrito à vaga remanescente e
possuir a condição de conclusão de sua inscrição no Sisfies constante
do subitem 5.1.2, do Edital SESu no 6, de 20 de janeiro de 2016, em
razão de ter sido pré-selecionado durante o processo seletivo do Fies
referente ao primeiro semestre de 2016 em período incompatível com
o período letivo da IES, perderá essa condição e deverá dar continuidade aos procedimentos de inscrição referente à ocupação de
vagas remanescente do processo seletivo do segundo semestre de
2016.
Art. 9o É de exclusiva responsabilidade do estudante observar:
I - os prazos e procedimentos estabelecidos nesta Portaria e
no Edital SESu, assim como suas eventuais alterações, divulgados nas
páginas eletrônicas do Fies e do processo de ocupação das vagas
remanescentes referente ao segundo semestre de 2016, respectivamente nos endereços http://sisfiesportal.mec.gov.br e http://fiesselecao.mec.gov.br; e
II - os requisitos e os documentos exigidos para a contratação do financiamento, previstos na Portaria Normativa MEC no
10, de 2010.
Parágrafo único. Eventuais comunicados da SESu-MEC
acerca do processo seletivo do Fies referente ao segundo semestre de
2016 têm caráter meramente complementar, não afastando a responsabilidade do estudante de se manter informado acerca dos prazos
e procedimentos.
Art. 10. As mantenedoras participantes do processo de ocupação das vagas remanescentes de que trata esta Portaria deverão:
I - garantir a disponibilidade das vagas remanescentes para
fins de matrícula dos estudantes;
II - abster-se de condicionar a matrícula do estudante à
participação e à aprovação em processo seletivo próprio da IES;
III - abster-se de cobrar quaisquer tipos de taxas relativas aos
processos seletivos realizados no âmbito do Fies;
IV - disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição
de estudantes no processo seletivo do Fies;

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

