
INFORMAÇÕES PROUNI 2021

Alunos pré-selecionados no Processo Seletivo Prouni 2021

Marília-UNIMAR, favor seguir orientações abaixo:

Os candidatos pré-selecionados 

e-mail prouni.ead@unimar.br , identificando no c

oferta(cidade e estado) e seu telefone

ATENÇÃO: Não será aceita documentação que não estiver em arqu

SELECIONADO, não significa aprova

Cronograma PROUNI 2021/1 

1ª chamada: de 20 até 28/07/20

2ª chamada: de 03 até 11/08/2021

Lista de Espera: de 23 até 27/08

Ps.: Documentos recebidos após 

Documentos exigidos: 

- O candidato pré-selecionado, deverá apresentar 

- RG, CPF, Titulo de Eleitor, Certidão de nascimento ou casamento, comprovante de 

residência, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio

rede privada, declaração de bolsista integral durante o período cursado); reservista(sexo 

masculino), carteira de vacinação(

não renda.  

- Dos componentes do grupo familiar: RG

comprovante de renda ou não renda, de todos do grupo familiar.

GRUPO FAMILIAR: todas as pessoas que residem no mesmo endereço, do candidato.

Informações detalhadas das mais variadas formas de comprovante de renda

se encontram em nosso site https://oficial.unimar.br/bolsas

Em caso de dúvidas, a comissão poderá

encaminhadas. 

                                      
INFORMAÇÕES PROUNI 2021/2 

selecionados no Processo Seletivo Prouni 2021/2 para a Universidade de 

UNIMAR, favor seguir orientações abaixo: 

selecionados devem encaminhar documentação(em formato PDF)

, identificando no campo assunto: nome completo,

(cidade e estado) e seu telefone.  

Não será aceita documentação que não estiver em arqu

SELECIONADO, não significa aprovado. 

/2021 

/2021 

8/2021 

Ps.: Documentos recebidos após o cronograma MEC, não serão analisado

selecionado, deverá apresentar os seguintes documentos

RG, CPF, Titulo de Eleitor, Certidão de nascimento ou casamento, comprovante de 

residência, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio

rede privada, declaração de bolsista integral durante o período cursado); reservista(sexo 

masculino), carteira de vacinação(quando curso área da saúde) e comprovante de renda

Dos componentes do grupo familiar: RG, CPF, certidão de ca

ou não renda, de todos do grupo familiar. 

todas as pessoas que residem no mesmo endereço, do candidato.

Informações detalhadas das mais variadas formas de comprovante de renda

https://oficial.unimar.br/bolsas, no check list prouni.

, a comissão poderá solicitar documentação complementar,

 

para a Universidade de 

(em formato PDF) para o 

nome completo, local de 

Não será aceita documentação que não estiver em arquivo PDF e PRÉ-

, não serão analisados. 

seguintes documentos: 

RG, CPF, Titulo de Eleitor, Certidão de nascimento ou casamento, comprovante de 

residência, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (se concluído na 

rede privada, declaração de bolsista integral durante o período cursado); reservista(sexo 

curso área da saúde) e comprovante de renda ou 

, certidão de casamento dos pais e 

todas as pessoas que residem no mesmo endereço, do candidato. 

Informações detalhadas das mais variadas formas de comprovante de renda e residência, 

, no check list prouni. 

r documentação complementar, além das 


