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O Centro Universitário UNINTER torna oficial a publicação do Edital nº 014-18 PROUNI – UNINTER, 

conforme Portaria Normativa nº 01 de 02 de janeiro de 2015. Tendo em vista o Edital nº 02, de 11 de 

janeiro de 2018 – Prouni do Processo Seletivo 1º2018 do Ministério da Educação e Cultura, resolve publicar 

a Lista dos Convocados no Processo Seletivo PROUNI 1º/2018 – CONVOCAÇÃO LISTA DE ESPERA – ESTADO 

PARANÁ – CURITIBA PR – MODALIDADE SEMIPRESENCIAL. 

 

COMO ENVIAR OS DOCUMENTOS NA FASE DE COMPROVAÇÃO 

O estudante pré-selecionado deve comparecer à respectiva instituição de ensino superior - IES para 

aferição das informações prestadas em sua ficha de inscrição nas seguintes datas: 

LISTA DE ESPERA: 21 e 22 de março de 2018. 

ORIENTAÇÕES PARA O CANDIDATO INTERESSADO NA LISTA DE ESPERA ENTREGAR OS DOCUMENTOS: 

1. A relação de documentos exigidos pelo MEC – Ministério da Educação, destinados a inscrição para o 

PROUNI – Programa Universidade para Todos, está disponível no endereço eletrônico: 

http://www.uninter.com/prouni/ 

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

2. O Candidato deve providenciar os documentos para análise do representante PROUNI e realizar o 

“upload” ou “postagem” de toda documentação da seguinte forma: 

1º) Acessar o site https://www.uninter.com/prouni/ e visualizar o ícone “FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PROUNI 

AQUI!”. 

2º) No ícone “FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PROUNI AQUI” o candidato irá cadastrar todas suas informações e 

criar um login (CPF do candidato) e senha. Lembrando que uma vez feito o cadastrado no Portal, o 

sistema não permite dar continuidade com o mesmo número do ENEM, neste caso o candidato deve 

solicitar recuperar senha.  

3º) Ao finalizar a fase de criar senha e login, clique no ícone “ENTRAR”, e inclua as informações necessárias 

para acessar o Portal.  

4º) Ao acessar a página com seu login e senha, o próximo passo será realizar o upload ou postagem dos 

documentos no ícone “ARQUIVOS”. 

http://www.uninter.com/prouni/
http://siteprouni.mec.gov.br/
https://www.uninter.com/prouni/
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5º) No ícone “ARQUIVOS” o candidato irá selecionar o documento para postagem, no item “SELECIONE” 

visualizará a documentação solicitada, e no ícone “ESCOLHER ARQUIVOS” será o ícone para o upload ou 

postagem dos documentos. 

6º) O candidato ao finalizar a postagem dos documentos deve aguardar análise do Representante ProUni, e 

para acompanhar a tramitação ficará disponível no ícone “STATUS”, segue “Legenda do status”: 

 Aguardando análise: Pendente de análise pelo Representante Prouni. 

 Aprovado: Parabéns aprovado no Prouni. 

 Reprovado: Não tem perfil para o Prouni. 

 Faltando documentos: Verificar quais documentos faltam para concluir a análise. 

 Matriculado: Comparecer no Polo de Apoio Presencial para entrega da documentação de matrícula 

no período estabelecido no Edital Informativo de Matrícula. 

 O bolsista poderá acompanhar em “OBSERVAÇÃO DO STATUS” a descrição da análise do 

representante ProUni, e receberá no seu e-mail as informações. 

7º) A documentação deve estar em sua integralidade de acordo com a Portaria Normativa nº 01 de 02 de 

janeiro de 2015 e com o prazo de entrega de documentos especificados no Edital nº 02, de 11 de janeiro de 

2018 publicado em Diário Oficial da União – Seção 3 nº 10, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018. 

8º) O candidato não poderá postar os documentos fora do prazo e o horário de atendimento será dás 09:00 

às 21:00hs (Horário oficial de BRASÍLIA - DF), documento enviado posterior a data do cronograma será 

desconsiderado e o estudante será reprovado pelo motivo de NÃO COMPARECIMENTO NA INSTITUIÇÃO.  

9º) O período de resposta do representante ProUni será de 72 horas, após postagem completa dos 

documentos. 

ATENÇÃO CANDIDATO! 

Separe os seus documentos como também do grupo familiar que você cadastrou no ato da 

inscrição. Os documentos relacionados em nosso site eletrônico:  

http://www.uninter.com/prouni/ 

A documentação informa vários perfis socioeconômico, e neste caso deve verificar qual se 

enquadra e encaminhar para análise do Coordenador ou Representante do PROUNI. Algumas reprovações 

são devido à falta de documentos do restante do grupo familiar não esqueça de separar e enviar para o 

endereço correto junto com sua documentação. Você deverá comprovar, identificação (todos), 

escolaridade (candidato), renda (todos), gastos mensais (todos) e como reside se em imóvel próprio, 

alugado ou cedido.  

http://www.uninter.com/prouni/
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LISTA DE ESPERA: Nesta fase de comprovação dos documentos, além do perfil socioeconômico será 

analisado o candidato que obtiver a maior nota do ENEM 2017 por curso e polo de apoio que manifestou 

interesse. Exemplo:  

Pedagogia 2 vagas disponíveis 100%  

Candidatos Inscritos na Lista de Espera:14  

Somente será aprovado 2 bolsas de estudos PROUNI 100%.  

Quem obter a maior nota do ENEM 2017 e se enquadrar no perfil socioeconômico será classificado 

de acordo com a sua posição, ou seja, muitos candidatos possuem o perfil para o benefício do PROUNI, mas 

dependerá de sua colocação, exceto situações atípicas no decorrer da análise do representante do PROUNI. 

 

 

CODIGO 
CAMPUS 

NOME CAMPUS POSICAO 
QTDE VAGAS 
OFERTADAS 

NOME 
CANDIDATO 

INSCRICAO 
ENEM 

NOME DO 
CURSO 

TIPO DE 
BOLSA 

11797 PAP CURITIBA 05 1 1 
LUIS HENRIQUE 
RODRIGUES 171041994236 Logística 

BOLSA 
INTEGRAL 

11797 PAP CURITIBA 05 2 1 

DIEGO DE 
PAULA 
CAMARGO 171059512664 Logística 

BOLSA 
INTEGRAL 

11797 PAP CURITIBA 05 3 1 
EMANUEL CELLI 
SOUZA 171050105963 Logística 

BOLSA 
INTEGRAL 

11797 PAP CURITIBA 05 4 1 

ADRIELE 
RODRIGUES DE 
SOUZA LIMA 171018394949 Logística 

BOLSA 
INTEGRAL 

 

 

CODIGO 
CAMPUS 

NOME CAMPUS POSICAO 
QTDE VAGAS 
OFERTADAS 

NOME 
CANDIDATO 

INSCRICAO 
ENEM 

NOME DO CURSO 
TIPO DE 
BOLSA 

11797 PAP CURITIBA 05 1 1 
DEBORA VALERIA 
ALENCAR RIBAS 

17102006641
0 

Secretariado 
Executivo 

BOLSA 
PARCIAL 
50% 

11797 PAP CURITIBA 05 2 1 

FLAVIA 
MACHADO 
ASSUNCAO 

17100827818
5 

Secretariado 
Executivo 

BOLSA 
PARCIAL 
50% 

 

Gestão de Bolsas – ProUni / Departamento Financeiro 

Centro Universitário Internacional - UNINTER 


