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As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) começam amanhã (31), mas,
desde já, os estudantes já podem se planejar, de acordo com dicas de especialistas entrevistados
pela Agência Brasil.
Mariana Tokarnia / Agência Brasil
As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) começam amanhã (31), mas,
desde já, os estudantes já podem se planejar, de acordo com dicas de especialistas entrevistados
pela Agência Brasil. Os candidatos podem, por exemplo, preparar listas de cursos que interessam,
avaliando as possibilidades de serem aprovados e separar os documentos necessários para
comprovar que preenchem os requisitos exigidos pelo programa.
A dica do analista de Ensino Superior do Quero Bolsa, Pedro Amâncio, é selecionar as instituições
de ensino, levando em consideração tanto a nota de corte quanto a distância e o custo de vida para
estudar nelas.
Os estudantes podem ainda começar a reunir a documentação necessária para a aprovação da
concessão da bolsa. &ldquo;Muitos alunos acabam perdendo a bolsa por não ler direito o edital.
Eles têm que ter documento que valide as informações prestadas&rdquo;, diz.
Para verificar a possibilidade de ser aprovado, o Quero Bolsa oferece, gratuitamente, um simulado
com as notas de corte de cada curso em edições anteriores do ProUni. Os estudantes podem, por
meio dele, verificar se a nota que obtiveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é
suficiente para conseguir uma das bolsas.
Atenção
Depois de fazer a inscrição, os estudantes devem ficar atentos à página do ProUni porque nela
serão divulgadas as notas de corte. Tratam-se de estimativas feitas com as inscrições realizadas até
então. Não são garantia de vaga, mas podem orientar a escolha, segundo o diretor do Centro de
Ensino Médio 404, em Santa Maria, no Distrito Federal, Felipe de Lemos Cabral.
&ldquo;O candidato tem que ficar atento o tempo todo. Ele tem direito a colocar duas opções de
curso e a possibilidade de trocar enquanto a inscrição estiver aberta&rdquo;, afirma. &ldquo;Como a
nota de corte varia muito, é difícil falar em uma quantidade de pontos suficientes para que o
estudante entre no curso. Se estiver abaixo da nota de corte, já está correndo risco de ficar de
fora&rdquo;, acrescenta.
Cabral é também coordenador pedagógico do cursinho popular Emancipa DF, cujo foco é a
preparação para o Enem. Em março, o curso que é gratuito e oferecido em escolas públicas de
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Planaltina, Santa Maria e Ceilândia, regiões administrativas do Distrito Federal, abre as inscrições.
Calendário
As inscrições para o ProUni poderão ser feitas de 31 de janeiro a 3 de fevereiro. Os resultados da
primeira chamada serão divulgados no dia 6 de fevereiro. Os da segunda chamada, no dia 20 de
fevereiro.
O candidato pré-selecionado na primeira chamada deverá comparecer à instituição para comprovar
as informações prestadas em sua inscrição e eventual participação em processo seletivo próprio da
instituição, quando for o caso, de 6 a 14 de fevereiro. Os pré-selecionados na segunda chamada, de
20 a 27 de fevereiro.
O registro da aprovação ou reprovação dos candidatos no Sistema Informatizado do Prouni e a
emissão dos respectivos termos de Concessão de Bolsa ou termos de Reprovação pelas
instituições de ensino deverão ser feitos entre os dias 6 a 18 de fevereiro para os selecionados na
primeira chamada e entre 20 de fevereiro e 1º de março para os selecionados na segunda chamada.
Quem pode participar
O ProUni oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. O programa é
voltado àqueles que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, alcançaram no
mínimo 450 pontos e tiraram nota superior a zero na redação.
Além disso, só podem participar alunos brasileiros sem curso superior e que tenham feito o ensino
médio completo na rede pública ou como bolsista integral na rede privada, alunos que fizeram parte
do ensino médio na rede pública e a outra parte na rede privada, na condição de bolsista ou que
sejam deficientes físicos.
As bolsas integrais são voltadas àqueles com renda familiar per capita de até um salário mínimo e
meio. As bolsas parciais de 50% são destinadas aos alunos que têm renda familiar per capita de até
três salários mínimos. Professores da rede pública de ensino também podem concorrer a bolsa e
não precisam atender aos critérios de renda.
Esta notícia foi publicada no site http://agenciabrasil.ebc.com.br em 30/01/2019. Todas as
informações nela contidas são de responsabilidade dos autores.
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