
  
 

ORIENTAÇÃO QUANTO AO LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
BOLSAS PROUNI PARA O 1º SEMESTRE DE 2020 

 
LISTA DE ESPERA  

 
O Centro Universitário Católica do Tocantins (UNICATÓLICA) entidade participante do 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), disponibilizou 04 bolsas de 50% (cinquenta 

por cento) e 12 bolsas de 100% (cem por cento) para o 1º semestre de 2020, na modalidade 

presencial. 

Os (as) candidatos (as) pré-selecionados (as) para o Programa Universidade para To-

dos (PROUNI) do UNICATÓLICA, na etapa da Lista de Espera  deverão apresentar para a com-

provação das informações o Formulário Socioeconômico Unificado da Bolsa ProUni devidamente 

preenchido e assinado, disponível no link https://sistemas.ubec.edu.br/BolsaProUni/Home/Login, 

acompanhado das CÓPIAS LEGÍVEIS de TODOS os documentos solicitados de TODAS as 

pessoas que compõem o grupo familiar, conforme consta no arquivo “Checklist” publicado no 

site eletrônico desta instituição, ver link https://to.catolica.edu.br/portal/wp-content/up-

loads/2020/01/checklist-prouni-2020-1.pdf 

A documentação deverá ser entregue em envelope de segurança identificado e lacrado, 

o qual será disponibilizado por esta instituição. A retirada e entrega do envelope de segurança 

será no Centro Integrado de Atendimento (CIA), localizado na Av. Teotônio Segurado Lote 

01 (Quadra 1402 Sul) no período de: 13/03/2020 e 20/03/2020. 

O atendimento será realizado na 6ª (sexta) e de 2ª à 6ª (feira) por ordem de chegada, 

através de distribuição diária de senha no horário das 08h30 as 12h e das 13h as 18h.   

O processo de aferição das informações dos participantes observará a ordem de 

classificação dos estudantes, por curso e turno segundo suas notas obtidas no Enem. 

Destacamos que é de suma importância, o acompanhamento do candidato ao prazo, 

horário e local de comparecimento, conforme artigo 25, da Portaria Normativa MEC nº1, de 02 

de janeiro de 2015.  

Ressaltamos ainda que o período de aferição das informações obedecerá rigorosamente 

a ordem de classificação dos candidatos participantes da lista de espera, conforme artigo 24, §1º 

da Portaria MEC Nº 01/2015. 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos por meio dos telefones: (63) 3221-2117 ou 

(63) 3221-2116.  
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