


O PROGRAMA
O Programa Universidade Para Todos – 
Prouni, é um programa que oferta bolsas 
de estudos, de 100% e 50% do valor da 
mensalidade do curso que você escolher, 
em uma instituição privada.



A INSCRIÇÃO
A inscrição é gratuita e deve ser feita pela 
internet através da página do Prouni - 

prouni.mec.gov.br

https://acessounico.mec.gov.br/


PROCESSO DE INSCRIÇÃO
Lembre-se, ao iniciar a inscrição, você será 
direcionado para a página do GOV.BR, onde 
deverá efetuar seu cadastro preenchendo todas 
as informações solicitadas, corretamente.
Se você já possui cadastro, é só digitar seu CPF e 
a senha.



O que você precisa para inscrever-se?

É preciso ter realizado, 
pelo menos, uma das 

últimas edições do 
ENEM e ter alcançado, 
no mínimo, 450 pontos 

de média nas notas 
das cinco provas do 

exame.

Além disso, você não 
pode zerar a prova 

de redação e nem ter 
participado do 

exame na condição 
de treineiro.
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Enquadrou-se nos requisitos citados acima?
Vamos te contar os próximos passos

Você deve comprovar 
renda familiar bruta 
mensal, por pessoa, 

de até 1,5 salário 
mínimo, para obter a 

bolsa integral, ou seja, 
a bolsa de 100%.

Já para a bolsa de 
50%, a renda mensal 
por pessoa é de até 3 

salários mínimos.
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Para que você possa participar do PROUNI, é preciso atender a pelo 
menos uma das seguintes condições:

030201
Ter cursado o 
ensino médio 

integralmente em 
escola da rede 

pública;

Ter cursado o 
ensino médio 

integralmente em 
instituição privada, 

na condição de 
bolsista integral da 

respectiva 
instituição;

Ter cursando o 
ensino médio 

parcialmente em 
escola da rede 

pública e 
parcialmente em 

instituição privada, 
na condição de 

bolsista integral da 
respectiva; 



Para que você possa participar do PROUNI, é preciso atender a pelo 
menos uma das seguintes condições:

04 05
Ter cursado o ensino 
médio parcialmente 

em escola da rede 
pública e 

parcialmente em 
instituição privada, 

na condição de 
bolsista parcial da 

respectiva instituição 
ou sem a condição 

de bolsista;

Ter cursado o 
ensino médio 

integralmente em 
instituição privada, 

na condição de 
bolsista parcial da 

respectiva 
instituição ou sem 

condição de 
bolsista.



Tudo certo até aqui? 
Vamos em frente com mais algumas condições:

Se você tiver alguma 
deficiência, na forma 

prevista na legislação;

Se você for professor da 
rede pública de ensino,

 exclusivamente para os 
cursos de licenciatura e 

pedagogia, destinados à 
formação do magistério 

da educação básica. Neste 
caso, não é aplicado o 

limite de renda exigido aos 
demais candidatos.
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Esperamos por você no UNIMATER.
Canal de atendimento:

(46) 2101-8200  (opção 04)


