Estudantes têm até hoje para se
inscrever no ProUni

Terminam hoje (29) as inscrições para o
Programa Universidade para Todos
(ProUni). As inscrições são feitas
exclusivamente pela internet, na página do
programa. O ProUni oferece bolsas de
estudo em instituições privadas de ensino
superior. Ao todo, neste processo seletivo,
serão ofertadas 174.289 vagas, sendo
68.884 bolsas integrais e 105.405 parciais,
em 1.460 instituições. As bolsas são para o
segundo semestre.Para se candidatar, é
preciso ter feito o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de 2017, ter
alcançado no mínimo 450 pontos e ter tido
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 ou professores da rede
pública também podem solicitar uma bolsa.
O candidato que quiser uma bolsa integral
deve ter 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. Quem conseguir uma bolsa parcial
e não tiver condições financeiras de arcar
com a outra metade do valor da
mensalidade, pode utilizar o Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies).Os
resultados com a lista dos candidatos
pré-selecionados estarão disponíveis
também na página do ProUni, a partir do dia
2 de julhopara a primeira chamada, e 16 de
julho para a segunda.InscriçãoNa hora da
inscrição, o candidato pode escolher, em
ordem de preferência, até duas opções de
instituição, curso e turno entre as bolsas
disponíveis, de acordo com o seu perfil.O
candidato com deficiência ou que se

autodeclarar indígena, preto ou pardo pode
optar por concorrer a bolsas destinadas a
políticas de ações afirmativas.Durante o
período de inscrição, o candidato pode
alterar as opções. Será considerada válida a
última inscrição confirmada.Uma vez por
dia, o sistema do Prouni calcula a nota de
corte, que é a menor para ficar entre os
potencialmente pré-selecionados de cada
curso, com base no número de bolsas
disponíveis e no total de candidatos
inscritos no curso, por modalidade de
concorrência.O Ministério da Educação
esclarece que a nota de corte é apenas uma
referência para auxiliar o candidato no
monitoramento da inscrição. Ela não é
garantia de pré-seleção para a bolsa
ofertada.AplicativoOs candidatos podem
baixar o aplicativo do ProUni, disponível na
Google Play e App Store. A inscrição deve
ser feita pela internet, mas pelo aplicativo o
estudante pode acompanhar as divulgações
das notas de corte dos cursos, pesquisar
bolsas e acompanhar todo o calendário do
processo seletivo.Agência Brasil

Mais notícias do período Junho de 2018
* Supremo mantém fim do imposto sindical obrigatório

* Greve dos caminhoneiros fará inflação acelerar este mês, diz BC
* Após redução do diesel, vereador Clàudio Janta entra na Justiça para baixar
tarifa de ônibus
* Imposto sindical entra em semana decisiva no Supremo
* TST aprova Instrução Normativa sobre normas processuais introduzidas pela
Reforma Trabalhista
* Brasil perdeu 1,3 milhão de empregos na indústria entre 2013 e 2016
* ‘Custo do desmonte dos sindicatos será muito alto para a sociedade’
* Setor de serviços cresce 1% de março para abril, diz IBGE
* Fed indica que juros vão subir mais este ano e pressão sobre o Brasil aumenta
* Regulamentado saque de contas inativas do PIS/Pasep a todas as idades

* Criança ou adolescente sofre acidente de trabalho a cada três horas e meia
* Começam hoje as inscrições para o Sisu
* Presidente da Central, Clàudio Janta, se licencia com a intenção de concorrer à
Deputado Federal
* Estimativa para salário mínimo em 2019 é de R$ 998
* Desemprego acelera para 12,9% em abril e atinge 13,4 milhões de pessoas
* Diretor Geral da OIT, Guy Rider recebe em audiência oficial a direção da ADS
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