
 

PROUNI – Programa Universidade para Todos 

PROCESSO SELETIVO 1º/2023 

EXCLUSIVO PARA CURSOS PRESENCIAIS 

 
1. DAS INSCRIÇÕES 
 
1.1.  As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade 

para Todos - Prouni referente ao primeiro semestre de 2023 serão efetuadas em uma 
única etapa, exclusivamente pela internet, por meio da página do Prouni, no endereço 
eletrônico http://acessounico.mec.gov.br/prouni, no período de 28 de fevereiro de 2023 
até as 23 horas e 59 minutos de 3 de março de 2023, observado o horário oficial de 
Brasília – DF. 

 
1.2.  Somente poderá se inscrever no processo seletivo do Prouni 

referente ao primeiro semestre de 2023 o CANDIDATO que tenha participado da edição 
de 2021 ou de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem e que, 
cumulativamente, tenha obtido nota igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) 
pontos na média das cinco provas do Enem e nota acima de zero na prova de redação, 
conforme disposto na Portaria MEC nº 391, de 7 de fevereiro de 2002, e não tenha 
participado do referido Exame na condição de "treineiro", conforme disposto no item 2.4.2 
do Edital INEP nº 33, de 28 de abril de 2022. 

 
1.2.1. Para fins de classificação e eventual pré-seleção no processo 

seletivo de que trata este Edital, será utilizada a edição em que o estudante obteve a 
melhor média de notas conforme o disposto no subitem 1.2. 

1.2.2. A obtenção de média mínima de notas no Enem e de observância 
do limite de renda pelo CANDIDATO para concorrer às bolsas de estudo do Prouni 
constituem apenas critérios para a inscrição aos seus processos seletivos, estando a 
concessão da bolsa de estudo obrigatoriamente condicionada à classificação, eventual 
pré-seleção e comprovação do atendimento das condições legais dispostas na legislação 
do Programa. 

 
1.3.  Observado o disposto nos subitens 1.2 e 1.2.1 deste Edital, o 

CANDIDATO deverá atender a pelo menos uma das condições a seguir: 

I - tenha cursado:  

a) o ensino médio integralmente em escola da rede pública;  

b) o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de 
bolsista integral da respectiva instituição;  

c) o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente 
em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;  
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d) 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; e  

e) o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de 
bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;  

II - seja pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; e  

III - seja professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os 
cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação 
básica, conforme disposto no art. 3º do Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005. 

1.3.1. O CANDIDATO que atenda somente à condição disposta no inciso III 
do caput poderá se inscrever apenas a bolsas do Prouni nos cursos de licenciatura e 
pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica e deverá comprovar 
a condição de professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da 
educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição pública. 

1.3.2. Para os fins do disposto neste Edital, e em observância ao § 1º-A do 
art. 7º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e nos §§ 2º e 3º do art. 4º da Portaria 
Normativa MEC nº 1, de 2 de janeiro de 2015, considera-se pessoa com deficiência o 
CANDIDATO que atenda aos parâmetros e padrões analíticos internacionais 
estabelecidos pela Linha de Corte do Grupo de Washington de Estatísticas sobre 
Deficiência, que compreende os indivíduos que respondam ter "Muita dificuldade" ou "Não 
consegue de modo algum" em uma ou mais questões apresentadas no questionário do 
último Censo referente ao tema. 

1.4.  A inscrição no processo seletivo do Prouni condiciona-se ao 
cumprimento dos requisitos de renda estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 
11.096, de 13 de janeiro de 2005, podendo o CANDIDATO se inscrever às bolsas: 

I - integrais, no caso em que a renda familiar bruta mensal per capita não 
exceda o valor de 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo; ou  

II - parciais, no caso em que a renda familiar bruta mensal per capita não 
exceda o valor de 3 (três) salários mínimos. 

1.4.1. Os limites de renda de que trata o subitem 1.4 deste Edital não 
se aplicam aos CANDIDATOS referidos no inciso III do subitem 1.3, no caso especificado 
em seu respectivo subitem 1.3.1. 

 
2. DAS CHAMADAS  
 
2.1.  O processo seletivo do Prouni será constituído de 2 (duas) chamadas 

sucessivas. 
 
3. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
3.1.  Os resultados com a lista dos CANDIDATOS pré-selecionados, em 

consonância com o disposto nos arts. 12 e 13 da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2015, 
estarão disponíveis na página do Prouni na internet, no endereço eletrônico 
https://acessounico.mec.gov.br/prouni, nas seguintes datas:  
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• Primeira chamada: 7 de março de 2022. 

• Segunda chamada: 21 de março de 2022. 
 

3.1.1. O CANDIDATO será pré-selecionado na ordem de sua 
classificação, nos termos do art. 12 da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2015, observado 
o limite de vagas disponíveis por curso, turno e local de oferta da instituição, bem como a 
modalidade de concorrência constante do subitem 1.5.1 que tenha escolhido na inscrição. 

 
4. COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E EVENTUAL PROCESSO 

SELETIVO PRÓPRIO DO (UNICV) CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 
 
4.1.  O CANDIDATO pré-selecionado deverá proceder à entrega da 

documentação pertinente na IES para a qual foi pré-selecionado, para o fim de 
comprovação das informações prestadas em sua inscrição e eventual participação em 
processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso, nas seguintes datas. 

 

• Primeira chamada: de 7 a 16 de março de 2023. 

• Segunda chamada: de 21 a 30 de março de 2023. 
 
4.2.  A entrega da documentação poderá ser realizada por 

comparecimento pessoal ao Multiatendimento do UniCV, com atendimento 
previamente agendado pelo candidato (de acordo com período elencado acima para 
cada chamada) pelo sistema FLUGO (aplicativo), assim como via encaminhamento 
virtual ou eletrônico por meio do endereço de e-mail: programassociais@unicv.edu.br. 

 
4.3.  É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO a observância do 

local, data, horário de atendimento, meio virtual/eletrônico para envio de documentação, 
se for o caso, e demais procedimentos estabelecidos pela IES para a aferição das 
informações. 

 
5. DO REGISTRO NO SISPROUNI E EMISSÃO DOS TERMOS PELO 

(UNICV) CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 
 
5.1.  O registro da aprovação ou reprovação dos CANDIDATOS no 

Sistema Informatizado do Prouni - Sisprouni e a emissão dos respectivos Termos de 
Concessão de Bolsa ou Termos de Reprovação serão realizados nas seguintes datas: 

 

• Primeira chamada: de 7 a 17 de março de 2023. 

• Segunda chamada: de 21 a 31 de março de 2023. 
 
5.2.  O Sisprouni ficará disponível para lançamento, pelas IES, do registro 

da aprovação ou da reprovação dos CANDIDATOS até as 23 horas e 59 minutos do 
último dia de cada chamada, observado o horário oficial de Brasília - DF. 

 
6. LISTA DE ESPERA DO PROUNI: 
 
6.1.  Para participar da lista de espera do Prouni, o CANDIDATO deverá 

manifestar seu interesse por meio da página do Prouni na internet, no endereço 
eletrônico http://acessounico.mec.gov.br/prouni, nos dias 5 e 6 de abril de 2023.  
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6.2. A lista de espera estará disponível no Sisprouni para consulta 

pelas IES e pelos CANDIDATOS no dia 10 de abril de 2023.  
6.3.  Os CANDIDATOS que tenham manifestado interesse em participar 

da lista de espera do Prouni deverão comparecer às IES e entregar a documentação 
pertinente ou encaminhá-la por meio virtual/eletrônico para comprovação das 
informações prestadas na inscrição e participação em eventual processo seletivo 
próprio da instituição, quando for o caso, no período de 10 a 19 de abril 2023.  

6.4.  A entrega da documentação poderá ser realizada por 
comparecimento pessoal ao Multiatendimento do UniCV, com atendimento 
previamente agendado pelo candidato (de acordo com período elencado acima para 
cada chamada) pelo sistema FLUGO (aplicativo), assim como via encaminhamento 
virtual ou eletrônico por meio do endereço de e-mail: programassociais@unicv.edu.br. 

6.5.  O processo de aferição das informações dos CANDIDATOS que 
tenham manifestado interesse em participar da lista de espera do Prouni observará a 
ordem de classificação, conforme o disposto no caput do art. 23 da Portaria Normativa 
MEC nº 1, de 2015, e a existência de bolsas disponíveis. 

6.6.  O registro no Sisprouni da aprovação ou reprovação do 
CANDIDATO pré-selecionado em lista de espera do Prouni e a emissão do 
respectivo Termo de Concessão de Bolsa ou Termo de Reprovação deverão ser 
realizados pelas IES no período de 20 de abril a 2 de maio de 2023. 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1.  É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO a observância dos:  
I - prazos estabelecidos neste Edital, bem como o acompanhamento de 

eventuais alterações por meio da página do Prouni na internet, no endereço eletrônico 
https://acessounico.mec.gov.br/prouni ou pela Central de Atendimento do MEC (0800 
616161);  

II - os requisitos e os documentos exigidos para a comprovação das 
informações prestadas na inscrição, nos termos da Portaria Normativa MEC nº 1, de 
2015. 7.2. Eventuais comunicados do Ministério da Educação acerca do processo seletivo 
do Prouni têm caráter meramente complementar, não afastando a responsabilidade do 
CANDIDATO de se manter informado acerca dos prazos e procedimentos referidos no 
subitem 7.1. 

7.2.  A prestação de informações falsas ou a apresentação de 
documentação inidônea pelo CANDIDATO, apurada posteriormente à matrícula, em 
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o 
encerramento da bolsa de estudo do Prouni, sem prejuízo das sanções penais 
eventualmente cabíveis. 

7.3.  As informações contidas neste documento estão conforme o EDITAL 
N°3, DE 26 JANEIRO DE 2023, Publicado em: 27/01/2023 | Edição: 20 | Seção: 3 | 
Página: 33 Órgão: Ministério da Educação/Gabinete do Ministro. 

7.4.  Dúvidas entrar em contato com o Setor de Programas Sociais no 
telefone/e-mail (44) 3028-4416, pelo ramal 5640 – Leandro Raiol / 
programassociais@unicv.edu.br. 
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Maringá, 30 de janeiro de 2023. 

 
 

Guilherme Pacifico Martineli 

Gerente de Multiatendimento 

 Reitor José Carlos Barbieri                                                               

Coordenador do ProUni 

 

Leandro Moraes Raiol 

Analista de Programas Sociais 
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7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 31 de January de 2023, 09:02:59

EDITAL INTERNO - PROCESSO SELETIVO DO PROUNI 2023 1
Código do documento 305bec94-1194-408d-b4e7-1f5c1994dd0e

Assinaturas
José Carlos Barbieri
barbieri@unifcv.edu.br
Assinou
Guilherme Pacifico Martineli
guilherme.martineli@unifcv.edu.br
Assinou
Leandro Moraes Raiol
programassociais1@unifcv.edu.br
Assinou

Eventos do documento

30 Jan 2023, 16:47:56
Documento 305bec94-1194-408d-b4e7-1f5c1994dd0e criado por LEANDRO MORAES RAIOL (cafcf0b9-
fc8e-42ed-8bc5-e6b9d674c12b). Email:programassociais1@unifcv.edu.br. - DATE_ATOM:
2023-01-30T16:47:56-03:00

30 Jan 2023, 16:49:26
Assinaturas iniciadas por LEANDRO MORAES RAIOL (cafcf0b9-fc8e-42ed-8bc5-e6b9d674c12b). Email:
programassociais1@unifcv.edu.br. - DATE_ATOM: 2023-01-30T16:49:26-03:00

31 Jan 2023, 06:44:14
JOSÉ CARLOS BARBIERI Assinou (33886520-27a4-4723-88bc-a0a90ecbda74) - Email: barbieri@unifcv.edu.br - IP:
177.92.50.70 (70.50.92.177.dynamic.copel.net porta: 24264) - Geolocalização: -23.424248299244248
-51.93473746460958 - Documento de identificação informado: 540.341.839-34 - DATE_ATOM:
2023-01-31T06:44:14-03:00

31 Jan 2023, 08:14:58
GUILHERME PACIFICO MARTINELI Assinou (2b9f9da9-5b2b-4f86-b923-75ff600dc4f1) - Email:
guilherme.martineli@unifcv.edu.br - IP: 186.233.189.146 (186.233.189.146.static.vsx.net.br porta: 17960) -
Geolocalização: -23.41803 -51.9394225 - Documento de identificação informado: 088.068.269-80 - DATE_ATOM:
2023-01-31T08:14:58-03:00

31 Jan 2023, 08:24:02
LEANDRO MORAES RAIOL Assinou (cafcf0b9-fc8e-42ed-8bc5-e6b9d674c12b) - Email:

https://www.google.com.br/maps/search/-23.424248299244248 -51.93473746460958
https://www.google.com.br/maps/search/-23.424248299244248 -51.93473746460958
https://www.google.com.br/maps/search/-23.41803 -51.9394225
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