
PROUNI 2º Semestre de 2016 

Confira os critérios para concorrer ao ProUni: 

– ter cursado o Ensino Médio completo em escola pública; 

– ter cursado o Ensino Médio completo em escola privada com bolsa integral (100%); 

– ser portador de deficiência; 

– ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em 

instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição; 

– ser professor da rede pública de ensino básico, em efetivo exercício, integrando o 

quadro permanente da instituição e concorrendo a vagas em cursos de licenciatura, 

normal superior ou pedagogia, lembrando que, nesse caso, a renda familiar por pessoa 

não é considerada. 

**Somente poderá se inscrever no processo seletivo do ProUni o estudante brasileiro 

não portador de diploma de curso superior que tenha participado do Exame Nacional do 

Ensino Médio-Enem referente ao ano de 2015 que possuir renda bruta familiar, por 

pessoa, de até um salário-mínimo e meio para concorrer a bolsa integral ou de renda 

bruta familiar, por pessoa, de até três salários-mínimos para bolsa parcial e que atenda 

um dos critérios acima. 

No dia 13/06/2016, o MEC divulgará no site siteprouni.mec.gov.br a lista dos pré-

selecionados da primeira chamada e dia 27/06/2016, será divulgada a lista dos pré-

selecionados na segunda chamada. Para conferir o resultado, clique aqui. 

Verifique no link “Relação de Documentos – Pré selecionados”, a relação de 

documentos a serem entregues no prazo, conforme cronograma abaixo. 

O horário de entrega da documentação será de segunda-feira à sexta-feira, das 14h 

às 21:30h, e aos sábados, das 8h às 10h30. 

 

OBS: Os candidatos pré-selecionados, em qualquer das chamadas, para os cursos que 

não formarem turma no período letivo inicial serão reprovados e não terão direito à 

bolsa, salvo se já estiverem matriculados em períodos letivos posteriores do respectivo 

curso na FMR, conforme Art. 21 da Portaria Normativa nº 01, de 02 de janeiro de 2015. 

Conforme Art.16 da Portaria Normativa nº 01, de 02 de janeiro de 2015, É de inteira 

responsabilidade do candidato pré-selecionado a observância dos prazos estabelecidos 

no Edital Prouni 2/2016, bem como o acompanhamento de eventuais alterações, por 

meio do Formulário Eletrônico no site siteprouni.mec.gov.br ou pelo telefone da Central 

de Atendimento do Ministério da Educação: 0800-616161. 

Formulário eletrônico ao Fies – www.fnde.gov.br 

Para verificar relação de bolsas por Curso/Habilitação/turno selecione a unidade 

abaixo: 

 

Vagas – FMR 

http://www.mec.gov.br/
http://siteprouni.mec.gov.br/
http://s3.uninove.br/app/uploads/2015/09/16160447/1464987310-Relacao_de_Documentos_PROUNI.pdf
http://www.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/
http://s3.uninove.br/app/uploads/2015/09/16160447/1464987936-VAGAS_FMR.pdf


Portaria Normativa nº 01, de 02 de janeiro de 2015. 

Edital nº 61 de 24 de Maio de 2016. 

 

Relação de documentos obrigatórios – Pré-selecionados 

Manual do Candidato. 

CRONOGRAMA PROUNI 2016 

   PRAZOS  

INSCRIÇÕES 07/06/2016 10/06/2016 4 DIAS 

1º CHAMADA    

RESULTADO – CANDIDATOS PRÉ-

SELECIONADOS 
13/06 (SEG) 

COMPROVAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES E PROCESSO 

SELETIVO PRÓPRIO 

13/06 (SEG) 20/06 (SEG) 7 DIAS 

REGISTRO NO SISPROUNI 13/06 (SEG) 23/06 (QUI) 10 DIAS 

2º CHAMADA    

RESULTADO – CANDIDATOS PRÉ-

SELECIONADOS 
27/06 (SEG) 

COMPROVAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES E PROCESSO 

SELETIVO PRÓPRIO 

27/06 (SEG) 01/07 (QUI) 5 DIAS 

REGISTRO NO SISPROUNI 27/06 (SEG) 05/07  (TER) 8 DIAS 

LISTA DE ESPERA    

INSCRIÇÕES 08/07 (SEX) 11/07 (SEG) 4 DIAS 

RESULTADO – CANDIDATOS PRÉ-

SELECIONADOS 
14/07 (QUI) 

COMPROVAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES E PROCESSO 

SELETIVO PRÓPRIO 

18/07 (SEG) 19/07 (TER) 2 DIAS 

REGISTRO NO SISPROUNI 20/07 (QUA) 25/07 (SEG) 5 DIAS 

As informações foram fornecidas pelo MEC, podendo ser alteradas posteriormente. As 

datas e os horários devem ser sempre confirmados no site http://siteprouni.mec.gov.br/ 

ou pelo telefone 0800 616161. 

Horário de atendimento das Secretarias ao PROUNI 

Entrega de senhas de segunda a sexta-feira, das 14h às 21:30h, e aos sábados das 8h às 

10h30. 

 

http://s3.uninove.br/app/uploads/2015/09/16160447/1464988131-Portaria_1_de_02.01.2015.pdf
http://s3.uninove.br/app/uploads/2015/09/16160447/1464988022-edital_prouni_nr_61_2016_processo_seletivo_2_2016.pdf
http://s3.uninove.br/app/uploads/2015/09/16160447/1464988022-edital_prouni_nr_61_2016_processo_seletivo_2_2016.pdf
http://s3.uninove.br/app/uploads/2015/09/16160447/1464988158-Relacao_de_Documentos_PROUNI.pdf
http://s3.uninove.br/app/uploads/2015/09/16160447/1464988183-manual_bolsista_prouni.pdf
http://siteprouni.mec.gov.br/

