
BOLSA PROUNI - PASSO A PASSO 

 

1º - Acompanhar inscrição do ENEM pelo site: http://enem.inep.gov.br/ 

2º - Realizar a prova do ENEM:  

26 de outubro de 2013 (1º dia): Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias. 

27 de outubro de 2013 (2º dia): Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
Redação e Matemática e suas Tecnologias. 

3º - Verificar resultado do ENEM: Para se inscrever no ProUni o candidato deverá ter 
alcançado no mínimo 450 pontos na média das notas do exame; ter estudado o ensino médio 
em escola pública ou em instituição particular na condição de bolsista integral e apresentar 
renda per capita de até um salário mínimo e meio. 

4º - Se o candidato alcançou 450 pontos deverá: 

• Realizar inscrição para concorrer a bolsa do ProUni. O candidato deve informar o seu 
número de inscrição e sua senha do ENEM 2013. A inscrição deve ser feita no 
seguinte endereço: http://siteprouni.mec.gov.br/.  

• Caso o candidato não recorde o seu número de inscrição ou senha do ENEM 2013 
poderá recuperá-la na pagina do ENEM: 
http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem 

• O candidato pode escolher no momento da inscrição do ProUni conforme sua ordem 
de preferência até duas opções de instituição, curso e turno conforme sua renda 
familiar. 

5º - Acompanhar no site prouni (http://siteprouni.mec.gov.br) o resultado da pré-seleção; 

6º - Se o candidato for pré-selecionado deverá ligar para a UNESC e agendar entrevista de 
comprovação de informações juntamente com os documentos que estão disponíveis na página 
da UNESC (www.unesc.net) link do ProUni; 

7º - O ProUni realiza duas chamadas. Se o candidato não foi pré-selecionado na primeira ou na 
segunda chamada ele pode manifestar interesse pelas bolsas ainda disponíveis na Lista de 
Espera no endereço: http://siteprouni.mec.gov.br. 

Boa sorte! 

Mais informações na Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante:  
E-mail: cpae@unesc.net 
Fone: 3431.2774 / 3431.2686 
Sala 4, Bloco do Estudante. 


