
 

Conseguir uma bolsa de estudos é seu objetivo? 

Então o Programa Universidade Para Todos (ProUni) pode ser uma boa opção para 

você.  

A USF traz o passo a passo para você ficar ligado! 

Passo a Passo: 

O Programa Universidade para Todos (ProUni) é uma iniciativa do governo federal para 

facilitar o acesso de alunos carentes ao ensino superior. 

Criado em 2004, o ProUni oferece bolsas de estudos de 50% ou 100% da mensalidade 

em universidades particulares, como a USF. 

Você tem direito à bolsa? 

O primeiro passo: Ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano 
anterior. Com uma média a partir de 450 pontos e nota acima de zero na redação. 

O segundo passo: A renda familiar mensal por pessoa (per capita) deverá ser no valor 
de até 1,5 salário mínimo, para conseguir uma bolsa integral e de 3 salários mínimos, 
para uma bolsa de 50%. 

Como fazer o cálculo: 
Total da renda bruta familiar BRUTA dividido por Total de membros 
Exemplificando: 

 

Salário mínimo Vigente:

COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR Membros Renda

Candidato: 1 880,00           

Pai/Padrasto: 1 2.000,00        

Mãe/Madrasta: 1 1.000,00        

Irmãos: 1 -                  

Avôs/Avós: 0 -                  

Total de Membros/Total da Renda Familiar: 4 3.880,00R$  

Renda bruta do grupo familiar 3.880,00R$  

Renda Bruta Per capita:

R$ 880,00

R$ 970,00

http://prouniportal.mec.gov.br/index.php


Conferidos os critérios de participação acima? 
Você esta quase lá!!!!,  
Verifique se você se encaixa nas situações abaixo: 

 Não ter curso superior; 
 Fez todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em colégio 

particular. 

Inscrição no ProUni 

O ProUni acontece duas vezes por ano: uma no primeiro e outra no segundo semestre. 

As inscrições para o ProUni são feitas apenas pelo site do programa. Para conseguir se 
cadastrar é preciso informar o CPF, número de inscrição do último Enem, a senha e os 
números e letras que aparecem na imagem. 
 Se você tentar usar a inscrição de anos anteriores, não vai conseguir avançar. 

 

Se você não tem acesso à internet em sua casa, poderá procurar a USF para a 
utilização de seus computadores para a realização de sua inscrição. 
 
Questionário  
Se você fez o login no site do ProUni e viu que seus dados estão corretos, o segundo 
passo é o preenchimento do questionário. 
 
As perguntas desta etapa incluem: 
 raça/cor do candidato (para o sistema de cotas); 
 se o candidato tem alguma deficiência; 
 onde o candidato cursou o ensino médio; 
 se o concorrente é professor na rede pública; 
 se está matriculado em alguma universidade pública ( exemplo Unicamp).  



 

Grupo Familiar  
Nesta etapa, você coloca os dados de seus familiares: todas as pessoas que moram 
com você, independentes da idade, renda ou grau de parentesco (membro da família). 
Você precisa informar nome completo, CPF, data de nascimento e renda bruta mensal. 
Para cadastrar a pessoa da sua família, basta preencher os dados e clicar em adicionar.  

 
 

http://s3.static.brasilescola.uol.com.br/img/2017/06/questionario prouni.jpg
http://s3.static.brasilescola.uol.com.br/img/2017/06/renda prouni.jpg


Escolha do Curso 
Agora você esta chegando ao fim.... 
 
Cursos oferecidos no ProUni 
O ProUni oferece bolsas de estudos em cursos superiores presenciais e a distância 
(EAD). Eles podem ser de três tipos: 
• Bacharelado: com perfil generalista, combina teoria e prática. O bacharel pode atuar 
em diversas áreas da profissão escolhida. 
• Licenciatura: forma professores. 
• Curso Superior de Tecnologia (Tecnólogo): mais focado na prática e nas demandas 
do mercado. O tecnólogo tem uma atuação mais específica dentro da profissão 
escolhida. 
 
Ao entrar no site, o estudante escolhe, até duas opções de cursos de seu interesse: 

 em uma ou mais instituições; 
 tipo de bolsa (integral ou parcial); 
 ou ainda dois cursos diferentes. 

 
 
Durante o período de inscrição, o candidato poderá voltar no sistema quantas vezes 
quiser para alterar suas escolhas. Será considerada válida a última inscrição realizada. 
 
E é aqui que você poderá sair na frente! 
A USF tem uma dica de ouro que pode aumentar e muito sua chance de passar no 
ProUni! 
 
Durante o período de inscrição o ProUni divulga as notas de corte parciais, que é a 
menor nota para passar naquela vaga. 
 
A nota muda em função do desempenho dos inscritos no mesmo curso, turno, 
universidade, unidade e modalidade de concorrência. 
Importante salientar que as notas de corte parciais, mudam todos os dias e não 
garantem vaga, são apenas informativas. 
Esse acompanhamento é fundamental para quem quer aumentar as chances de passar.  
 

http://s1.static.brasilescola.uol.com.br/img/2017/06/curso prouni.jpg


Consulte a nota de corte e veja se o seu desempenho no Enem é suficiente. Se não for, 
procure uma vaga que exija uma pontuação menor. Faça isso quanta vez quiser, até o 
último dia de inscrições. 
Para a seleção final, o ProUni vai considerar a última escolha que você gravou no sistema. 
 

Prazos! 

Pensa que acabou? Temos outra dica importantíssima para você. 

Os prazos são todos bem apertados e quem não se ligar pode perder a vaga. 

Após ter sido pré-selecionado pelo ProUni, você deve comparecer à instituição de 

ensino para qual foi aprovado, portando os documentos necessários para comprovar 

as informações mencionadas na ficha de inscrição. Quem não cumprir essa etapa 

perde a vaga. 

Não passou? 
 

Calma!!! Você tem outras chances de conseguir sua vaga! 

Fique atento!! 

O ProUni possui várias etapas: 1ª chamada, 2ª chamada, Lista de espera e Vagas 
Remanescentes. 

A 1ª chamada e 2ª chamada você concorre automaticamente. 

Para participar da Lista de Espera do Prouni você deverá, obrigatoriamente, confirmar 
na página do Prouni, o interesse na bolsa. 

O que são as bolsas remanescentes do Prouni? São aquelas vagas disponibilizados 
pelas Instituições de ensino que não foram ocupadas no decorrer do processo regular 
do Prouni. 

Voce deverá fazer uma nova inscrição, mas nesta etapa o ProUni aceita qualquer 
ENEM  a partir de 2010, não será obrigatório o ENEM anterior. 

Então a concorrência é maior, você deverá estar na frente dos demais candidatos. 

Vestibular: O candidato não precisa fazer o vestibular da instituição de ensino que está 
pleiteando a bolsa do ProUni, a inscrição para conseguir a bolsa é feita a partir da nota 
do Enem. 



Atenção! Os resultados do processo seletivo do ProUni são disponibilizados na 
Internet, no site do programa, pelo telefone 0800 616161 e pelas próprias instituições 
participantes do ProUni. 

É de inteira responsabilidade dos candidatos pré-selecionados observar o 
cumprimento dos prazos estabelecidos, bem como o acompanhamento de eventuais 
alterações. 

 


