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Inscrições iniciam
na terça-feira
E

studantes que desejam ingressar no ensino superior
têm a oportunidade de integrar uma faculdade particular
por meio do Programa Universidade Para Todos (ProUni). O
programa prevê a distribuição
de bolsas, parciais ou integrais,
para um número pré-estabelecido de estudantes em cada instituição de ensino superior habi-

litada pelo MEC. Neste ano, no
exercício referente ao primeiro
semestre de 2018, serão oferecidas 113.863 bolsas integrais
– sendo 37.604 para educação
a distância – e 129.124 parciais.
As inscrições ocorrem da terça-feira, 6, até a sexta-feira, 9.
Em Frederico Westphalen,
estão disponíveis 89 vagas, sendo que sete são para candidatos

que se enquadram nas cotas,
distribuídas em 21 cursos oferecidos em duas universidades, na
URI/FW e na Unopar/FW. Para
se inscrever no site do ProUni,
que pode ser acessado no link
siteprouni.mec.gov.br., o candidato precisa ter participado do
Enem 2017, obtido no mínimo
450 pontos na média de nota e
não ter zerado a redação.
Debora Theobald

Candidatos devem acessar o site do ProUni e preencher os dados solicitados

Confirmação de vaga para
o Sisu é até terça-feira
Os candidatos aprovados no
Sisu têm até a terça-feira, 6,
para efetivar a matrícula na
universidade em que foram selecionados. Quem não concluir o
processo no período determinado perderá o direito à vaga.
Cada universidade possui documentos e procedimentos para
confirmação da vaga característicos. Em Frederico Westphalen,
a UFSM, IFFar e Uergs, disponibilizaram edital orientando como
cada estudante deve proceder.
A UFSM, por exemplo, pede que
os aprovados compareçam ao
campus sede entre os dias 1º,
2, 5 e 6, munidos dos documentos solicitados.

Principais dúvidas dos estudantes
De acordo com a coordenadora do Serviço de
Atendimento ao Estudante (SAE) da URI/FW, Francieli Santos Suelo, as principais dúvidas dos estudantes, ao se candidatarem ao ProUni, são referentes à ficha de inscrição e preenchimento dos dados
do grupo familiar. “No site do ProUni, no ato da inscrição, é necessário preencher os dados de todo o
grupo familiar, inclusive com a renda”, explica. Após,
para realizar a comprovação da vaga, é preciso
comparecer até a universidade, munido dos documentos solicitados, que comprovam as informações
fornecidas na inscrição, além dos formulários devidamente preenchidos. “Qualquer dúvida e auxílio

Quem pode participar
• Estudantes egressos do ensino médio da rede
pública ou da rede particular, na condição de bolsistas integrais da própria escola.
• Estudantes com deficiência.
• Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica,
integrantes de quadro de pessoal permanente de
instituição pública. Nesse caso, não é necessário
comprovar renda.
• Para concorrer às bolsas integrais, o candidato
deve comprovar renda familiar bruta mensal, por
pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para
as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta
mensal deve ser de até três salários mínimos por
pessoa.

Opção pelo Simples Nacional em 2018

Desejamos a todos...

D

ois mil e dezoito marca, segundo algumas teorias, uma guinada para o “novo”, o recomeço, a união mais humana e
mais justa entre os homens.
É tempo de reflexão!
Que a vida, as forças do universo, acolham todos nós, que
possamos contar uns com os outros, neste ano de 2018.
Sejamos capazes de mudar o mundo e mudar as nossas
vidas, um pouco de cada vez, e sempre!
E que o Senhor conduza os nossos passos rumo à transformação, e que ela venha repleta de amor, de justiça, de união,
de fé, de paz, de humildade, de perseverança, de firmeza, de
esperança, enfim, de felicidade... Todos eles, pilares básicos
que conduzem à evolução espiritual de cada um de nós.
Podemos e devemos acreditar na nossa capacidade, com força no pensamento, e atitude para enfrentar os eventos da vida!
Todos somos merecedores de coisas boas que acontecem,
como o amor, o respeito, as amizades, o reconhecimento.
Já estamos em fevereiro de 2018, e queremos poder confirmar que tudo vai dar certo, aceitar os presentes que a vida
nos dá com gratidão, e aceitar os obstáculos, como parte da
nossa evolução.

necessário o SAE está disponível para ajudar o estudante, inclusive no preenchimento da inscrição no
site do ProUni”, destaca Francieli.
A coordenadora também informa que a lista de
espera é um ponto importante, já que muitos alunos desconhecem esse processo. Caso não seja selecionado na primeira chamada, o estudante deve
optar por participar da segunda chamada. “É preciso manifestar esse interesse, ele não é feito de forma automática. Outro ponto importante que muitos
candidatos desconhecem é a possibilidade de optar
por dois cursos, aumentando assim as chances”,
explica.

Datas importantes
Período de inscrições:
do dia 6 ao dia 9
Resultado da primeira chamada:
dia 14
Comprovação de informações da primeira
chamada: d
ia 15 ao dia 23
Resultado da segunda chamada:
2 de março
Comprovação de informações da segunda
chamada:
do dia 2 de março ao dia 9 de março
Prazo para participar da lista de espera: dia
16 de março ao dia 19 de março

Caros leitores...
Expandam seus potenciais dentro das condições e oportunidades que surgem a cada um de vocês.
Amem, perdoem, ajudem, busquem conhecimento, acreditem em vocês!!!
Quer saber mais?
Fone: (55) 3744-3600
E-mail: argenta@argentacontabilidade.com.br
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