PROCESSO SELETIVO DO PROUNI
O que é o Programa Universidade para Todos (Prouni)?
É o programa do Ministério da Educação que concede bolsas de estudo em
cursos de graduação em instituições privadas de educação superior para
estudantes brasileiros. Na Ulbra, essas bolsas são integrais, você estuda de
graça.
Quais são os requisitos para ser bolsista do Prouni?
- Não possuir diploma de curso superior;
- Ter cursado o ensino médio em escola da rede pública ou em instituição
privada sob a condição de bolsista integral ou, ainda, ter cursado o
ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente
em escola da rede privada, na condição de bolsista integral;
- Possuir comprovante de participação no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) e ter obtido mais de 450 pontos na prova e nota superior
a zero na redação;
- Ter uma renda familiar mensal de até 1 salário mínimo e meio por
pessoa;
- Ser professor do quadro permanente da rede pública de ensino, na
educação básica, e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de
licenciatura. Nesses casos, não há requisitos de renda.
Como funciona o processo seletivo do Prouni?
O processo seletivo é composto por duas fases: processo regular (para quem
tem a nota do Enem 2017) e processo de ocupação das bolsas remanescentes
(para quem tem a nota do Enem 2016 ou anteriores, até 2010).
O candidato se inscreve sem pagar nada. Anote o endereço da página de
inscrição: http://siteprouni.mec.gov.br.
PASSO A PASSO
Quais as etapas do processo seletivo do Prouni 2018/2?
As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, no site indicado pelo
MEC: http://siteprouni.mec.gov.br, de 26 a 29 de junho. No momento da
inscrição, você deverá selecionar a Ulbra e o curso desejado para estudar.
Acesse agora ulbra.br/prouni e clique no item C
 OMO ENCONTRAR A ULBRA
NO PORTAL DO PROUNI para entender como deverá fazer essa seleção.
(http://sites.ulbra.br/prouni/files/como-encontrar-a-ulbra-no-site-do-prouni.p
df)
Como saber se foi pré-selecionado em 1ª Chamada?

Você deverá acessar o site http://siteprouni.mec.gov.br com seu código de
Enem 2017 e senha, no dia 2 de julho, para verificar como ficou sua
classificação. Outra opção é consultar a página ulbra.br/prouni, em PASSO 1,
na mesma data. Se não foi desta vez, aguarde a 2ª Chamada.
O que fazer se for pré-selecionado na 1ª Chamada?
Você deverá acessar a página ulbra.br/prouni, na opção PASSO 2, e preencher
seus dados na Ficha de Pré-selecionados conforme o sistema for solicitando.
Ao final do preenchimento, o sistema emitirá o Protocolo de Entrega de
Documentos Prouni. Imprima esse documento para entregá-lo juntamente
com a documentação necessária, no campus da Ulbra onde escolheu estudar,
de 2 a 10 de julho.
Acesse agora a página www.ulbra.br/prouni para consultar o item
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. Agilize desde já seus documentos para não
perder o prazo.
Consulte o item HORÁRIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO no site
ulbra.br/prouni para saber o endereço do campus, o setor específico e o
horário agendado para você ser atendido.
Como saber se foi pré-selecionado em 2ª Chamada?
Você deverá acessar o site http://siteprouni.mec.gov.br com seu código de
Enem 2017 e senha, no dia 16 de julho, para verificar como ficou sua
classificação. Outra opção é consultar a página ulbra.br/prouni, em PASSO 1,
na mesma data.
O que fazer se for pré-selecionado na 2ª Chamada?
O processo é o mesmo da 1ª Chamada. Você deverá acessar a página
ulbra.br/prouni, na opção PASSO 2, e preencher seus dados na Ficha de
Pré-selecionados conforme o sistema for solicitando. Ao final do
preenchimento, o sistema emitirá o Protocolo de Entrega de Documentos
Prouni. Imprima esse documento para entregá-lo juntamente com a sua
documentação necessária, no campus da Ulbra onde escolheu estudar, de 16 a
23 de julho.
Acesse agora a página www.ulbra.br/prouni para consultar o item
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. Agilize desde já seus documentos para não
perder o prazo.
Consulte o item HORÁRIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO no site
ulbra.br/prouni para saber o endereço do campus, o setor específico e o
horário agendado para você ser atendido.
O que acontece após a entrega da documentação na Ulbra?

A equipe da Ulbra irá conferir todos os dados e aferir a veracidade das
informações prestadas por todos os candidatos.
Quando ocorre a divulgação dos APROVADOS em 1ª e em 2ª Chamada?
A divulgação dos nomes dos APROVADOS para receber a bolsa ao MEC, na 1ª
Chamada, ocorrerá no próprio sistema de inscrições do Prouni, no dia 14 de
julho. Já a divulgação dos nomes dos APROVADOS na 2ª Chamada ocorrerá no
dia 27 de julho.
Outra opção de local de consulta é a página ulbra.br/prouni, no PASSO 3.
Haverá uma lista individualizada dos APROVADOS para cada unidade Ulbra no
Brasil. Essa lista é de acesso público a todos interessados.
Como realizar a matrícula após a aprovação da bolsa Prouni?
Os candidatos que foram APROVADOS na comprovação de sua documentação
deverão consultar as orientações sobre matrícula, na página ulbra.br/prouni.
No PASSO 4, constarão as datas, horários, locais e documentos a serem
apresentados para a efetivação da matrícula no campus escolhido. Esses dados
também estão disponíveis no item Horário para realização da matrícula.
Para que você possa ir preparando os documentos com antecedência,
confira-os na lista a seguir:
* cópia da Cédula de Identidade;[1]
* cópia do Comprovante de Situação Cadastral do CPF emitida através do site da Receita Federal com data não superior a
30 dias da emissão;
* cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento;
* cópia do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio;
* comprovante de residência com CEP;
* ficha cadastral preenchida e assinada. Caso o candidato seja menor de 18 anos, a ficha deve estar assinada pelo pai ou
responsável com firma reconhecida em cartório. Os pais ou responsáveis que estiverem presentes no momento da
matrícula não necessitarão do reconhecimento da assinatura. A ficha será entregue no ato da matrícula.
Quanto ao Histórico Escolar com certificação de conclusão do Ensino Médio, deverá ser observado o seguinte:
a) Não serão aceito Atestado de Conclusão de Curso em substituição ao Histórico Escolar para a realização de matrícula.
b) Em se tratando de cursos de ensino médio integrado ao ensino profissionalizante, deverá constar no Histórico a
aprovação no estágio curricular.
c) Quando não houver a certificação da conclusão do ensino médio no histórico apresentado, o candidato deverá entregar
a cópia do Diploma de Conclusão do Ensino Médio juntamente com o Histórico Escolar.
[1] No caso de estudante estrangeiro, deve apresentar comprovante de situação legal no país.

Você sabe que existe mais uma chance de concorrer às bolsas Prouni?
Alguns dos aprovados na 1ª e na 2ª Chamada não fazem sua matrícula no
prazo e, por isso, sobram vagas. O MEC, então, abre inscrições para a LISTA DE
ESPERA para ocupar essas vagas. Isso ocorrerá, nos dias 30 e 31 de julho, na
página http://siteprouni.mec.gov.br. Os candidatos devem acessar o endereço
com seu código de Enem 2017 e registrar interesse.

A relação dos CLASSIFICADOS será divulgada em 2 de agosto na página
http://siteprouni.mec.gov.br, no PASSO 2. Se você foi classificado, deverá
entregar a documentação necessária no campus da Ulbra escolhido, de 3 a 6
de agosto.
Acesse a página ulbra.br/prouni para consultar o item DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA. Agilize desde já seus documentos para não perder o prazo.
Consulte o item HORÁRIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO no site
ulbra.br/prouni para saber o endereço do campus, o setor específico e o
horário agendado para você ser atendido.
MAIS UMA CHANCE
O que são e como fazer para concorrer a uma das bolsas remanescentes?
As bolsas remanescentes do Prouni são consideradas aquelas que,
eventualmente, não foram ocupadas no decorrer do processo regular do
Prouni, mesmo após a Lista de Espera. O MEC irá divulgar a abertura das
inscrições, que são gratuitas e efetuadas exclusivamente na página
http://siteprouni.mec.gov.br. Antes de iniciar a inscrição, o candidato deve se
cadastrar no sistema de bolsas remanescentes. A diferença é que podem
concorrer os candidatos que têm a nota do Enem 2017 e não se inscreveram
na etapa regular, os que se inscreveram e não foram selecionados, e os que
têm a nota do Enem 2016 ou anos anteriores.

