
ORIENTAÇÕES 
  

ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO             

1º SEMESTRE DE 2023 - 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 1º semestre 

de 2023, na modalidade presencial. 

            Os (as) candidatos (as) pré-selecionados (as) para o CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL 

APPARECIDO DOS SANTOS deverão realizar a entrega da documentação de forma presencial, de acordo com o 

processo seletivo no qual o candidato foi pré-selecionado. A perda do prazo ou a não comprovação das informações 

implicará, automaticamente, na reprovação do candidato. 

 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 e tenha a formação de turma inicial. 

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

com uma nova bolsa. 

Os candidatos deverão apresentar cópia e original de toda documentação 

Formulário disponível no site do Uniceplac “Ingresso Prouni” ( https://www.uniceplac.edu.br/)  

 Entrega da documentação: é PRESENCIAL (segunda – feira a sexta –feira das 08h às 18h), feita pelo candidato 

ou pessoa por ele escolhida mediante procuração pública. Se a idade do candidato for inferior a 18 anos, é 

obrigatório comparecer com algum responsável. 

 Documentação incompleta: NÃO será recebida e NÃO serão recebidos documentos via email ou correio ou 

mesmo fora do prazo.  

 Não deixe a comprovação de informações para o último dia, pois problemas podem ocorrer com a 

documentação, não havendo possibilidade de prorrogação no prazo. 

 Os resultados da comprovação da documentação de cada processo seletivo estarão disponíveis no site do 

Uniceplac a partir das 17h. 

 

 

 



 1. INSCRIÇÕES 

28 de fevereiro a 3 de março de 2023 

 1.2 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Primeira chamada: 7 de março de 2023. 

Segunda chamada: 21 de março de 2023. 

 1.3 COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Primeira chamada: 8 a 16 de março de 2023. 

Resultado da comprovação das informações da primeira chamada: 

 17 de março de 2023 (a partir das 17h) no site do Uniceplac 

Segunda chamada: 21 a 30 de março de 2023. 

Resultado da comprovação das informações da segunda chamada: 

 03 de abril de 2023 (a partir das 17h) no site do Uniceplac 

 

 1.4 LISTA DE ESPERA DO PROUNI 

Inscrições: 

5 e 6 de abril de 2023 

Consulta pelas IES e pelos CANDIDATOS: 

 10 de abril de 2023 

Comprovações das Informações Lista de Espera: 

 11 a 19 de abril de 2023 

Resultado da comprovação das informações da Lista de Espera 

 20 de abril de 2023 (no site do Uniceplac) 

 


