
Data da Inscrição De 01/08/2022 a 04/08/2022

Divulgação dos candidatos Pré-Selecionados 08/08/2022

Local da divulgação https://acessounico.mec.gov.br/prouni

Período para comprovar as informações (envio dos documentos) De 08/08/2022 até 17/08/2022

Resultado da análise dos documentos 22/08/2022

Informações importantes - 2º Semestre de 2022 

EDITAL Nº 81, DE 26 DE JULHO DE 2022

1ª Chamada

Dicas:  
* Enviar os documentos separados por membros familiares; 

* Não deixe para o último dia, pois se faltar algum documento você não terá tempo hábil para entregar e consequentemente será reprovado(a). 

* Leia o Edital EDITAL Nº 81, DE 26 DE JULHO DE 2022 na íntegra.

* Se o candidato tiver bolsa ativa do ProUni em outra IES, ao entregar os documentos para análises na FECAP, fica ciente que a bolsa anterior será encerrada. 

*Atente-se sempre ao site do Prouni. O candidato é responsável por cumprir as datas, verificar os documentos necessários e estar atento a eventuais comunicados 

emitidos pelo ProUni ou pelo Ministério da Educação.

Se você foi pré-selecionado(a) para a FECAP enviaremos um e-mail no período da tarde do dia 08/08/2022, com todas as informações

Nossa forma de comunicação é por meio do endereço eletrônico cadastrado no momento da inscrição do ProUni 

A entrega dos documentos será feita para o e-mail prouni@fecap.br

Os documentos deverão estar no formato .pdf

Se tiver dúvidas sobre os documentos envie e-mail para prouni@fecap.br ou compareça pessoalmente na FECAP na Avenida da Liberdade, 532, no período de 

08/08/2022 a 12/08/2022,  de segunda a sexta-feira das 13h30 às 19h30 - Falar com o colaborador Felipe (Assistente Social)

Não haverá  atendimento sobre o ProUni presencialmente fora dessas datas e horários

https://acessounico.mec.gov.br/prouni


Informações importantes - 2º Semestre de 2022 

EDITAL Nº 81, DE 26 DE JULHO DE 2022

Divulgação dos candidatos Pré-Selecionados 22/08/2022

Local da divulgação https://acessounico.mec.gov.br/prouni

Período para comprovar as informações (envio dos documentos) De 22/08/2022 a 31/08/2022

Resultado da análise dos documentos 05/09/2022

Se você foi pré-selecionado(a) para a FECAP enviaremos um e-mail no período da tarde do dia 22/08/2022, com todas as informações

Nossa forma de comunicação é por meio do endereço eletrônico cadastrado no momento da inscrição do ProUni 

A entrega dos documentos será feita para o e-mail prouni@fecap.br 

Os documentos deverão estar em pdf

Se tiver dúvidas sobre os documentos pode enviar e-mail para prouni@fecap.br ou ir pessoalmente na FECAP na Avenida da Liberdade, 532, no período de 22/08/2022 

até 26/08/2022, de segunda a sexta-feira das 13h30 às 19h30 - Falar com o colaborador Felipe (Assistente Social)

Não haverá  atendimento sobre o ProUni presencialmente fora dessas datas e horários

2ª Chamada

Dicas:  
* Enviar os documentos separados por membros familiares; 

* Não deixe para o último dia, pois se faltar algum documento você não terá tempo hábil para entregar e consequentemente será reprovado(a). 

* Leia o Edital EDITAL Nº 81, DE 26 DE JULHO DE 2022 na íntegra.

* Se o candidato tiver bolsa ativa do ProUni em outra IES, ao entregar os documentos para análises na FECAP, fica ciente que a bolsa anterior será encerrada. 

*Atente-se sempre ao site do Prouni. O candidato é responsável por cumprir as datas, verificar os documentos necessários e estar atento a eventuais comunicados 

emitidos pelo ProUni ou pelo Ministério da Educação.

https://acessounico.mec.gov.br/prouni


Informações importantes - 2º Semestre de 2022 

EDITAL Nº 81, DE 26 DE JULHO DE 2022

Período de Inscrição De 05/09/2022 a 06/09/2022

Local da Inscrição http://acessounico.mec.gov.br/prouni

Divulgação dos candidatos Pré-Selecionado 09/09/2022

Período para comprovar as informações (envio dos documentos) De 10/09/2022 a 16/09/2022

Resultado da análise dos documentos 30/09/2022

Se tiver dúvidas sobre os documentos pode enviar e-mail para prouni@fecap.br ou ir pessoalmente na FECAP na Avenida da Liberdade, 532, no período de 12/09 a 

15/09/2022,  de segunda a sexta-feira das 13h30 às 19h30 - Falar com o colaborador Felipe (Assistente Social)

Não haverá  atendimento sobre o ProUni presencialmente fora dessas datas e horários

Dicas:  
* Enviar os documentos separados por membros familiares; 

* Não deixe para o último dia, pois se faltar algum documento você não terá tempo hábil para entregar e consequentemente será reprovado(a). 

* Leia o Edital EDITAL Nº 81, DE 26 DE JULHO DE 2022 na íntegra.

* Se o candidato tiver bolsa ativa do ProUni em outra IES, ao entregar os documentos para análises na FECAP, fica ciente que a bolsa anterior será encerrada. 

*Atente-se sempre ao site do Prouni. O candidato é responsável por cumprir as datas, verificar os documentos necessários e estar atento a eventuais comunicados 

emitidos pelo ProUni ou pelo Ministério da Educação.

Lista de Espera

Se você foi pré-selecionado(a) para a FECAP enviaremos um e-mail no período da tarde do dia 10/09/2022, com todas as informações

Nossa forma de comunicação é por meio do endereço eletrônico cadastrado no momento da inscrição do ProUni 

http://acessounico.mec.gov.br/prouni

