Manual para Participação no
Programa Municipal
Universidade para Todos - 2012
Alunos Ingressantes
(Alunos que ainda não estudam na FAJ)

1º Passo:

Caso ainda não tenha feito o Vestibular da FAJ,
entre em contato o quanto antes e agenda a data de sua prova no
Vestibular Continuado (www.faj.br).

2º Passo: Se você já fez o Vestibular da FAJ e foi aprovado, faça sua matrícula.
É preciso estar matriculado para se inscrever no ProUni Municipal 2012.
Atenção: Você pode optar por pagar apenas 30% do valor da matrícula e assinar uma nota
promissória no valor dos 70% restantes. Nesse caso, se você for contemplado pelo programa, a
nota promissória é cancelada e você continua pagando apenas 30% nas mensalidades
seguintes. Caso você não seja contemplado pelo programa, poderá optar por pagar os 70%
restantes e fazer o curso sem auxílio do benefício ou cancelar sua matrícula e ter devolução
integral dos 30% pagos.

3º Passo:

Acesse o site www.faj.br/prounimunicipal e faça sua Inscrição
Online entre os dias 05 e 10 de dezembro de 2011. Você pode se inscrever usando
qualquer computador com acesso à internet. Preencha os dados com atenção.
Não haverá prazo adicional para Inscrição, por isso fique atento às datas!

4º Passo: Ao concluir sua Inscrição Online, será automaticamente agendada
uma entrevista presencial entre os dias 12 e 17 de dezembro de 2011. Você
precisará estar presente na entrevista, no dia, local e com 15 minutos de
antecedência ao horário agendado, munido de todos os documentos obrigatórios
em via original e cópia. Não haverá possibilidade de alteração no dia e
horário de agendamento. Não haverá prazo adicional para entrega de
documentos faltantes.

4º Passo: Os resultados serão divulgados através do RA dos candidatos dia 21
de janeiro de 2012. Se você for Deferido, significa que será beneficiado pelo
ProUni Municipal em 2012. Caso seja Indeferido, haverá indicação do motivo do
indeferimento. Recursos poderão ser protocolados na FAJ – Campus I, nos dias 23
e 24 de janeiro de 2012, conforme Edital. O resultado dos recursos será divulgado
dia 11 de fevereiro de 2012.

Alunos Veteranos
(Alunos que estudam na FAJ, beneficiários do programa ou não)

1º Passo: Acesse o site www.faj.br/prounimunicipal
e faça sua Inscrição Online entre os dias 26 e 30 de
dezembro de 2011. Você pode se inscrever usando
qualquer computador com acesso à internet. Preencha
os dados com atenção. Não haverá prazo adicional
para Inscrição, por isso fique atento às datas!

2º Passo:

Ao concluir sua Inscrição Online, será
automaticamente agendada uma entrevista presencial
entre os dias 06 e 10 de janeiro de 2012.
Você precisará estar presente na entrevista, no dia, local e com 15 minutos de
antecedência ao horário agendado, munido de todos os documentos obrigatórios
em via original e cópia. Não haverá possibilidade de alteração no dia e
horário de agendamento. Não haverá prazo adicional para entrega de
documentos faltantes.

3º Passo: Os resultados serão divulgados através do RA dos candidatos dia 21
de janeiro de 2012. Se você for Deferido, significa que será beneficiado pelo
ProUni Municipal em 2012. Caso seja Indeferido, haverá indicação do motivo do
indeferimento. Recursos poderão ser protocolados na FAJ – Campus I, nos dias 23
e 24 de janeiro de 2012, conforme Edital. O resultado dos recursos será divulgado
dia 11 de fevereiro de 2012.

Ingressantes

Veteranos

Inscrições Online

05 a 10/12/2011

26 a 30/12/2011

Entrevistas

12 a 17/12/2011

04 a 10/01/2012

Resultados

21/01/2012

21/01/2012

Recurso

23 e 24/01/2012

23 e 24/01/2012

Resultado Final

11/02/2012

11/02/2012

Site para Inscrições Online: www.faj.br/prounimunicipal
Local das Entrevistas: FAJ – Campus I (Rua Amazonas, 504)
Atenção: Este manual é um complemento à Lei Municipal n°
2.055/2011 e do Edital n° 2.983/2011.

