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O que é o Prouni
É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em
2004, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições
privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de
formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.
Podem participar:
- Estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na
condição de bolsistas integrais da própria escola.
- Estudantes com deficiência.
- Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da
educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição
pública. Nesse caso, não é necessário comprovar renda.
Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar
bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas
parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários
mínimos por pessoa.

Quem pode participar
Para se inscrever no Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro
semestre de 2018 é preciso ter participado do Enem de 2017 e ter obtido no
mínimo 450 pontos na média das notas do Exame. É preciso, ainda, ter obtido
nota na redação que não seja zero.
Para efetuar a inscrição no Prouni do primeiro semestre de 2018, o candidato
deve informar o número de inscrição no Enem 2017 e a senha mais atual
cadastrada no Enem.

Esqueceu seu número de inscrição do Enem 2017
ou sua senha no Enem?

cronograma

06/02 a 09/02
Período de inscrições

14/02
Resultado da 1ª chamada

15/02 a 23/02
Comprovação de informações da 1ª
chamada

02/03
Resultado da 2ª chamada

02/03 a 09/03
Comprovação de informações da 2ª
chamada

16/03 a 19/03
Prazo para participar da Lista de Espera

Atualize sua Barra de Governo

Faça o download do app Prouni grátis para acompanhar o processo seletivo.

http://brasil.gov.br/
http://siteprouni.mec.gov.br/mobile.php
http://enem.inep.gov.br/participante/#!/loginParticipante
http://siteprouni.mec.gov.br/cronograma.php
http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html
http://siteprouni.mec.gov.br/mobile.php

