Alunos -

ProUni abre inscrições no dia 11 de junho para bolsas no 2º semestre
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Mariana Tokarnia/Agência Brasil
O Programa Universidade para Todos (ProUni) vai abrir inscrições para bolsas de estudo em
instituições particulares de ensino superior no dia 11 de junho.
O prazo para participar da seleção vai até 14 de junho. A inscrição deverá ser feita pela internet, no
site do Prouni.
As bolsas de estudo ofertadas são parciais, de 50% do valor da mensalidade, e integrais, de 100%,
e são para o segundo semestre deste ano.
As bolsas integrais são destinadas a estudantes com renda familiar bruta per capita de até 1,5
salário mínimo. Já as bolsas parciais contemplaram os candidatos que têm renda familiar bruta per
capita de até 3 salários mínimos.
Podem se inscrever candidatos que não tenham diploma de curso superior e que tenham
participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018.
Além disso, cada estudante precisa ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em
instituição privada como bolsista integral.
É preciso ter obtido uma nota mínima de 450 pontos na média aritmética das notas obtidas nas
provas do Enem.
O cálculo é feito a partir da soma das notas das cinco provas do exame e, depois, dividindo por
cinco. Outra exigência é a de que o aluno não tenha tirado zero na redação.
Também podem participar do programa estudantes com deficiência e professores da rede pública.
A divulgação do resultado da primeira chamada está prevista para 18 de junho deste ano. Já a
segunda chamada será no dia 2 de julho.
O candidato pré-selecionado deverá comparecer à respectiva instituição de ensino superior para
comprovação das informações no período de 18 a 28 de junho, caso tenha sido selecionado na
primeira chamada e de 2 a 11 de julho na segunda.
A lista de espera, caso as vagas não sejam ocupadas, fica disponível no site para consulta pelas
instituições de ensino no dia 18 de julho.
https://www.alunos.diaadia.pr.gov.br
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Esta notícia foi publicada no site http://agenciabrasil.ebc.com.br em 20/05/2019. Todas as
informações nela contidas são de responsabilidade dos autores.
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