
ORIENTAÇÕES
 

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO
REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO  2º SEMESTRE DE

2021 - PROUNI

         O CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL
APPARECIDO DOS SANTOS – UNICEPLAC como entidade participante
do Programa Universidade para Todos (PROUNI), que consiste no programa
de concessão de bolsas do governo federal em parceria com as instituições
privadas de ensino superior disponibilizará bolsas para o 2º semestre de 2021, na
modalidade presencial.

           Os (as) candidatos(as) pré-selecionados(as) para o CENTRO
UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS
SANTOS deverão enviar toda a documentação para comprovação das
informações pelo link: https://forms.gle/6pbq1pHPbQ4TQ1Mh8

É de inteira responsabilidade dos candidatos a consulta aos resultados, o
cumprimento dos prazos estabelecidos e o acompanhamento de possíveis
alterações.

O Candidato ingressante só poderá ser contemplado com a bolsa do
Prouni caso o curso para o qual foi pré-selecionado tenha formação de turma
inicial.

O candidato que já for bolsista do Prouni terá a bolsa encerrada
automaticamente caso seja contemplado com uma nova bolsa.

Atenção

O envio da documentação deverá ocorrer exclusivamente de forma digital
em PDF, scaneado, não sendo permitido o envio da documentação em
formato de fotocópia. A documentação deverá ser enviada para o Processo
Seletivo do 2º/2021, no qual o candidato foi selecionado.  A perda do prazo
ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, na
reprovação do candidato.

https://forms.gle/6pbq1pHPbQ4TQ1Mh8


As documentações para comprovação das informações poderão ser
enviadas até às 18 horas do prazo final de cada processo seletivo, no qual o
candidato foi selecionado. O resultado da entrega da documentação e
assinatura do Termo da Concessão da Bolsa do Prouni a partir das 17 horas
do dia 29 de Julho.

Para fazer a matrícula é necessário agendamento prévio via e-mail no:
cra@uniceplac.edu.br com a discrição "Agendamento Prouni". O
agendamento da matrícula presencial será realizado de segunda a sexta das
8h às 20h.

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do telefone:(61)
3035-1815/ 3035-7570


