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PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

RENOVAÇÃO COLETIVA DO PROUNI - 1º SEMESTRE DE 2020 
 

Maringá, 25 de maio de 2020 
 

 
Por exigência da normativa do Programa do PROUNI é necessário que todos os(as) bolsistas assinem a 
Renovação Coletiva da Bolsa semestralmente, sempre que convocados(as) pela Coordenação do Prouni 
da Uningá.   

 
Este ano a atualização semestral das bolsas para o primeiro semestre será realizada pela Uningá 
diretamente no sistema do Prouni, não havendo lista para assinatura presencialmente. A análise da 
manutenção da bolsa será realizada atendendo o “status” acadêmico de cada aluno na instituição. 
 
A atualização será realizada pela UNINGÁ no período de 25 de maio de 2020 até as 23 horas e 59 
minutos do dia 28 de maio de 2020. 
 
Aproveitando o momento de atualização das bolsas, solicitamos que enviem até o dia 27/05/2020 por e-
mail as alterações (quando for o caso) dos dados cadastrais do bolsista o e-mail: prouni@uningá.edu.br, 
a saber: telefone com DDD, e-mail e endereço completo com CEP. Ressaltamos que tal procedimento é 
de grande importância para a gestão do Programa, uma vez que somente por meio de dados atualizados 
poderemos estabelecer uma comunicação eficiente com os estudantes. 
 
Em resumo, o estudante do Prouni precisa saber: 
 
1. Para a manutenção da sua bolsa no ano de 2020, caso tenha alteração a ser feita em seus dados 
cadastrais, deve enviar no e-mail prouni@uningá.edu.br, as informações de: telefone com DDD, e-mail 
e endereço completo com CEP, com o título do e-mail “atualização cadastral + nome completo”; 
 
2. A análise para a manutenção das bolsas respeitará o “status” acadêmico do aluno na instituição; 
 
3. Caso o aluno precise suspender/cancelar sua bolsa, também deve informar por e-mail, até o dia 
27/05/2020, para prouni@uningá.edu.br com o título do e-mail “suspensão de bolsa + nome completo”; 
 
4. Após o dia 05/06/2020, será enviado por e-mail o “Protocolo de Atualização de Bolsa”, 
confirmando ao aluno(a) que a atualização foi bem sucedida, (não haverá lista para assinatura). 

 
Além da Renovação Coletiva semestral, a atualização anual da documentação de todos os bolsistas se 
faz necessária em cumprimento ao artigo 15 - Seção III - da Portaria Normativa MEC nº 15/2017, que 
dispõe sobre o processo de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social com atuação na 
área da Educação. 
 
Para a atualização da documentação do ano de 2020 (ingressantes até 2019) o(a) bolsista deverá 
aguardar a convocação da Coordenação do Prouni da Uningá.   
 
A instituição estará atendendo a demais dúvidas em seus canais oficiais de atendimento e via WhatsApp. 
 
Solicitamos aos candidatos que realizem o acompanhamento das notícias nos sites oficiais do ProUni e 
da UNINGÁ. 

Coordenação do PROUNI – UNINGÁ. 


