
 

  

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA O 
PROCESSO SELETIVO DO PROUNI- 2023/1 

PROCESSO COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA/INCORRETA   

NÃO SERÁ  ANALISADO (SERÁ  INDEFERIDO). 

 
O UNISOCIAL – DEPARTAMENTO DE FILANTROPIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AEE, divulga as 

informações para a BOLSA DO PROUNI 2023/1 conforme critérios estabelecidos EDITAL Nº 3, DE 26 DE 

JANEIRO DE 2023, Ministério da Educação.  Por meio do referido edital, o MEC torna público o cronograma e demais 

procedimentos relativos à oferta de bolsas do Programa Universidade para Todos - Prouni referente ao primeiro 

semestre de 2023, primeira chamada. 

As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos - Prouni referente Primeiro 

semestre de 2023 serão efetuadas seguindo o cronograma de datas oficial, exclusivamente pela internet, por meio 

da página do Prouni, no endereço eletrônico http://siteprouni.mec.gov.br, no período de 28 de fevereiro de 2023 

até às 23 horas e 59 minutos do dia 03 de março de 2023, observado o horário oficial de Brasília – DF. 

 Os CANDIDATOS pré-selecionados, nos termos descritos neste Edital deverão ficar atentos e seguir as informações 

do cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA COM ETAPAS PARA ENVIO   DOS DOCUMENTOS / PROUNI 2023/1-PRIMEIRA 

CHAMADA 

 

 

DOCUMENTOS 

EDITAL 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Wander Lúcio Braga e Sousa 

Coordenador do UniSOCIAL – AEE 
Coordenador do Prouni/IES 

 INFORMAÇÕES DAS 7:00 ÀS 20:00 Horas 
 62:3310: 6604/6692/6806 

 
Avenida Universitária, km. 3,5.  Cidade Universitária – Anápolis-GO – CEP 75083-515 – Fone: (62) 3310-6600 – FAX (62) 3318-6388 

“...grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso estamos alegres.” (Sl 126:3) 

Envio on line dos documentos solicitados ao candidato: 07 De março a 16 março/2023  

E-Mail para envio dos documentos somente em PDF: documentos.prouni@aee.edu.br  

Análise documental e registro de informações no SISPROUNI: 07 a 17 de Março/2023. 

Divulgação do resultado oficial pela IES:  a partir do dia nos sites da UNIEVANGELICA e de todos as IES 

mantidas pela aee, e no sistema do SISPROUNI. 

*O candidato PRÉ-SELECIONADO ao enviar por e-mail seus documentos, deverá se identificar  mencionado 

no e-mail: 

NOME COMPLETO 

✓ CURSO  

✓ TELEFONE DE CONTATO ( favor ficar atendo ao celular mencionar numero ativo para contato caso 

seja necessário).  

✓ NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA A QUAL ESTA PRÉ-SELECIONADO  

✓ O candidato ao enviar os documentos receberá um protocolo, fique atento ao e-mail. O protocolo poderá 

ser enviado até o último dia do prazo de comprovação das informações (NÃO será enviado protocolo 

por WhatsApp). 

✓  ENVIAR OS DOCUMENTOS SOMENTE NO E-MAIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. *Não enviar 

documentos utilizando e-mail de terceiros (use o e-mail do próprio candidato.) 

 

  

https://www.unievangelica.edu.br/files/noticias/6425/DOCUMENTOS%20%20PROUNI%20-%202019%20atualizado.doc
https://www.unievangelica.edu.br/files/noticias/6425/edital_nr_24_2019_bolsas_remanescentes_prouni_1_2019.pdf
mailto:documentos.prouni@aee.edu.br

