
P  R  O  U  N  I 
BOLSAS REMANESCENTES 2º/2018 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 
- As inscrições estarão abertas a partir do dia 20 de Agosto de 2018 e poderão ser realizadas pelo site 
(http://siteprouni.mec.gov.br): 
a) até o dia 24 de Agostode 2018: caso o candidato não esteja matriculado na FCV; ou 
b) até o dia 28 de Setembro de 2018: caso o candidato já esteja matriculado na FCV. 
 
 PRÉ-REQUISITOS: 
- Estudante brasileiro ou naturalizado, não portador de diploma de curso superior; participante do Enem a 
partir de 2010, com a pontuação maior que 450 pontos e não ter zerado na redação, que tenha cursado o 
Ensino Médio em escola da rede pública ou cursado em escola privada na condição de bolsista integral. 
 
INSCRIÇÃO: 
- Antes de iniciar a inscrição, o candidato deve se cadastrar no sistema de bolsas remanescentes. 
- No cadastro, o candidato deve informar o seu CPF e a sua data de nascimento. A partir desses dados, o 
sistema automaticamente verificará se o candidato participou do Enem, a partir da edição de 2010, e se 
obteve, em uma mesma edição do referido exame, média das notas nas provas igual ou superior a 450 
pontos e nota superior a zero na redação. 
- Havendo registro de participação no Enem, o sistema pedirá que o candidato cadastre uma senha, com a 
qual acessará o sistema para se inscrever as bolsas remanescentes, e que informe um e-mail válido, para o 
qual será enviado o link de ativação do cadastro. 
- Após a ativação do cadastro, o candidato deve acessar o sistema de inscrição informando o seu CPF e a 
senha cadastrada. 
- Ao finalizar a inscrição para uma bolsa remanescente, nos dois dias úteis seguintes, o candidato deverá 
comparecer a FCV , no setor de Programas Sociais das 8:00 às 20:00 e entregar as documentações que 
comprove as informações prestadas na inscrição, devendo atender às mesmas exigências dos estudantes 
pré-selecionados nas chamadas regulares do processo seletivo do Prouni referente ao 2º/2018. 
 
O ESTUDANTE PODERÁ SE INSCREVER NAS BOLSAS: 
- Integrais, no caso em que a renda familiar bruta mensal não exceda o valor de 1 salário mínimo e meio 
por pessoa; 
- Parciais, no caso em que a renda familiar bruta mensal não exceda o valor de 3 salários mínimos por 
pessoa. 
 
REGISTRO NO SISPROUNI E EMISSÃO DOS TERMOS PELAS INSTITUIÇÕES: 
- O registro de aprovação/reprovação no Sisprouni e a emissão dos respectivos Termos de Concessão de 
Bolsa/Termos de Reprovação deverão ser realizados até às 23h59min do dia útil seguinte ao prazo de 
comparecimento do estudante para aferição das informações.  
 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 
- As bolsas remanescentes concedidas no 2º/2018 não terão efeitos retroativos, vigendo a partir da data 
de emissão correspondente Termo de Concessão de bolsa. 
- Nos casos em que a matrícula do estudante para a qual a bolsa remanescente foi concedida for 
incompatível com o período letivo da IES, acarretando sua reprovação por faltas, a FCV emitirá o Termo de 
Concessão de bolsa e suspenderá seu usufruto até o período letivo seguinte. 

 
 
 

              José Carlos Barbieri 
              Coordenador do Prouni 

http://siteprouni.mec.gov.br/

