INSTRUÇÕES
BOLSA PROUNI / ENIAC
Abertura das inscrições: 20 de Agosto de 2018
Acesse: http://siteprouni.mec.gov.br.
Será solicitado seu CPF, número de inscrição no último Enem, juntamente com a
senha cadastrada neste exame.
Login e Questionário
Após o login, o candidato deverá preencher um questionário com cinco perguntas
obrigatórias:
1. Sobre sua raça e cor;
2. Se é ou não portador de deficiência física;
3. Em que tipo de escola cursou o ensino médio, pública ou particular;
4. Se é professor da rede pública de ensino e integra o quadro pessoal permanente;
5. Se possui matrícula ativa ou trancada em alguma instituição de ensino superior.
Na seqüência, deverá declarar se é brasileiro nato ou naturalizado e informar se já
concluiu algum curso superior.

Grupo Familiar (Pessoas que moram com você)
Depois de informar sua renda bruta mensal, você deverá adicionar os dados pessoais
e financeiros de cada membro da família, como grau de parentesco, nome completo,
CPF, data de nascimento e renda bruta mensal de cada um. Após incluir todos da
família, clique em Salvar e Prosseguir.
Um novo campo é aberto para que você declare estar ciente da veracidade dos dados
fornecidos e documentação para comprovação das informações.
Curso
Agora é o momento de escolher a opção de curso.
Pesquise pelo nome da instituição:
• Faculdade Eniac; ou
• Centro Universitário Eniac
Após isso, você escolhe o curso, disponibilidade e seu perfil socioeconômico. Também
são exibidos algumas informações como: turno, quantidade de vagas para cotas,
ampla concorrência e adicional.

Quando clicar no curso de sua escolha, você precisa informar se já é ou não aluno da
instituição e definir sua modalidade de concorrência.
Feito isso, sua inscrição foi efetuada com pleno êxito.
Sobre o Resultado
Os resultados do processo seletivo PROUNI 2018/2 são publicados no Portal do MEC,
pelo telefone 0800.616161 ou pelas instituições participantes.
Estima-se que a lista de aprovados seja publicada a parte do dia 21/08 pela Instituição.
Fique atento!
O candidato deve acompanhar o resultado, cumprir o prazo para matrícula junto
à secretaria da instituição de ensino superior escolhida levando os documentos
exigidos para comprovar a veracidade dos dados fornecidos na inscrição.
Importante: Para manter sua bolsa PROUNI, você deverá ter no mínimo aprovação em
75% das disciplinas cursadas em cada período letivo.

Obrigado por escolher o ENIAC!

