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Comunicado Vaga Remanescente ProUni 1º/2018 

 

 

O Programa de Concessão de Benefício (PCB) da Universidade Católica de Brasília 

(UCB) vem informar que temos 51 bolsas para ocupação em vagas remanescentes do Pro-

grama Universidade para Todos (ProUni) referente ao 1º semestre de 2018. 

As datas de atendimento a essa Etapa do ProUni são em atenção ao Edital do Mi-

nistério da Educação Nº 23 de 22 de março de 2018. Assim sendo: 

 

I. de 3 de abril de 2018 até o dia 9 de abril de 2018, para o CANDIDATO não 

matriculado na instituição de educação superior - IES em que deseja se ins-

crever à bolsa remanescente; ou 

II. de 3 de abril de 2018 até o dia 30 de abril de 2018, para o CANDIDATO ma-

triculado na IES em que deseja se inscrever à bolsa remanescente. 

 

Dentre as bolsas disponíveis para o 1º semestre letivo de 2018, constam cursos/ha-

bilitação/turno que não houveram formação de turma inicial para o período acima citado, 

sendo assim, o candidato(a) que tenha interesse em participar desta etapa deverá ser ma-

triculado no mesmo ou poderá inscrever-se para os cursos de áreas afins. E, será observado 

o item 4.3 do Edital MEC Nº 23, de 22 de março de 2018 para fins de transferência de bolsa. 

Vale destacar que a ocupação das vagas disponibilizadas para o processo está con-

dicionada a formação de turma, exceto nos casos de alunos veteranos na instituição. O 

atendimento será realizado na 2ª (segunda) a 6ª (terça) feira no horário das 08h30 às 12h 

e das 13h ás 18h, no Campus I, Bloco L, Sala 25. 

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do telefone: (61) 3356-9498 

e (61) 3356-9058. Também por meio da central telefônica do Fala Brasil 0800-616161. 

Contamos com a sua atenção e compreensão. 
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