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EDITAL Nº 28, DE 12 DE MAIO DE 2020(*)
FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL - P-FIES - PROCESSO SELETIVO - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020
PROCESSO Nº 23000.022111/2015-67
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 16 da
Portaria MEC nº2.016, de 21 de novembro de 2019, resolve:
Art. 1º O Edital nº 72, de 20 de dezembro de 2019, da Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação, cujo extrato foi publicado na página 57 da Seção 3 do Diário Oﬁcial da União de 24
de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
"5..................................................................................
5.2. A pré-seleção dos CANDIDATOS participantes da lista de espera ocorrerá no período de 28
de fevereiro de 2020 até as 23 horas e 59 minutos do dia 22 de maio de 2020, observado o horário oﬁcial
de Brasília-DF.
5.3.................................................................................
5.3.1...............................................................................
5.3.2. Em razão da pandemia do Covid-19, os CANDIDATOS de que trata o subitem 5.3.1., deverão
comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do Fies - CPSA da Instituição de
Ensino Superior - IES e, impreterivelmente, entregar pessoalmente ou encaminhar digitalmente a
documentação pertinente para comprovação das informações prestadas na inscrição, devendo observar,
excepcionalmente, os prazos constantes do documento de comprovação da complementação da
inscrição e no Documento de Regularidade de Inscrição - DRI no caso do encaminhamento da
documentação ao agente ﬁnanceiro.
5.3.2.1. A instituição deverá disponibilizar meio digital para que o estudante pré-selecionado em
lista de espera possa encaminhar a documentação para sua avaliação, se for o caso.
............................................................................. (N.R.)
Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA
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