
   
 

 
 

COMUNICADO 

BOLSAS PROUNI PARA O 1º SEMESTRE DE 2021 

 

VAGAS REMANESCENTES 

 

O Centro Universitário Católica do Tocantins - UNICATÓLICA, como entidade 

participante do Programa Universidade para Todos- PROUNI, torna pública a lista dos 

candidatos classificados nas Vagas Remanescentes para 1º semestre de 2021.  

 

Para fins de comprovação das informações inseridas no ato da inscrição, o candidato 

deverá enviar para os endereços de e-mail: pcbfacto@ubec.edu.br, beneficios@catolica-

to.edu.br o formulário socioeconômico unificado da Bolsa ProUni devidamente assinado, 

acompanhado dos documentos solicitados de todas as pessoas que compõem o grupo familiar, 

conforme consta no arquivo “Checklist”  publicado no site eletrônico desta instituição. 

 

Conforme disposto na Portaria Nº 212, de 14 de abril de 2021, no art. 7º a inscrição dos 

candidatos no processo de ocupação de bolsas remanescentes do Prouni implica: I - a 

concordância expressa e irretratável com o disposto nesta Portaria, no Edital Sesu e nos demais 

atos normativos do Prouni. 

 

O período para o envio da documentação afim de proceder com à comprovação das 

informações prestadas, conforme previsto no item 5.1 do Edital Nº 26, de 15 de abril de 2021, 

será entre os dias 10 à 13 de maio de 2021. 

 

Em caso de aprovação do estudante matriculado nesta instituição e que estiver inscrito 

para bolsa em curso de áreas afins é possível a transferência da bolsa, obedecendo o limite de 

1/5 (um quinto) da quantidade de bolsas ofertadas em cada curso no processo seletivo referente 

ao 1º semestre de 2021 e o registro da transferência e a emissão do respectivo termo deverão 

ser realizados até as 23h59min do dia útil seguinte ao do registro de Concessão de Bolsa, de 

acordo com item 6.6 do Edital Nº 26, de 15 de abril de 2021. 

 

Ressaltamos que a ocupação das vagas disponibilizadas para o processo está 

condicionada a formação de turma, exceto nos casos de alunos veteranos na instituição, 

conforme disposto na Portaria Normativa nº 1 de janeiro de 2015: 

 

Art. 21. O estudante pré-selecionado para curso no qual não houver formação de turma 

no período letivo inicial será reprovado por este motivo, salvo se já estiver matriculado em 

períodos letivos posteriores do respectivo curso.  
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Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através dos telefones (63) 3221-2116 ou 

(63) 322121-17 ou e-mail: pcbunicatolica@ubec.edu.br, beneficios@catolica-to.edu.br 
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