
   

CRONOGRAMA PROUNI – Processo Seletivo 2020/2 
 

Acesse aqui o Edital com o Cronograma e orientações: 

• CANDIDATO – Inscrições: 14 a 17.07.2020, etapa única, na página do Prouni no 
endereço eletrônico http://siteprouni.mec.gov.br 

• PROUNI – Divulgação do resultado da primeira chamada: 21/07/2020. 

• CANDIDATO – Comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio 

das instituições (1ª chamada): 21 a 28/07/2020. 

• ENAU – Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (1ª 

chamada): 21 a 31/07/2020. 

• PROUNI – Divulgação dos resultados da segunda chamada: 4/08/2020. 

• CANDIDATO – Comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio 

das instituições (2ª chamada): 4 a 11/08/2020. 

• ENAU – Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (2ª 

chamada): 4 a 14/08/2020. 

• CANDIDATO – Lista de Espera – Inscrições: 18 a 20/08/2020, na página do Prouni no 

endereço eletrônico http://siteprouni.mec.gov.br 

• PROUNI – Divulgação dos resultados da Lista de Espera: 24/08/2020. 

• CANDIDATO – Comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio 

das instituições (lista de espera): 24 a 28/08/2020. 

• ENAU – Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (lista de 

espera):  24/08 a 02/09/2020. 

ATENÇÃO: É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO a observância dos:  

                                     I.        prazos estabelecidos no presente Edital, bem como o 

acompanhamento de eventuais alterações por meio da página do Prouni 

na internet, no endereço eletrônico http://siteprouni.mec.gov.br ou pela 

Central de Atendimento do MEC (0800 616161);  

                                    II.        os requisitos e os documentos exigidos para a 

comprovação das informações prestadas na inscrição, nos termos da 

Portaria Normativa MEC nº 1, de 2015.  

Eventuais comunicados do Ministério da Educação acerca do processo seletivo do Prouni têm 

caráter meramente complementar, não afastando a responsabilidade do CANDIDATO de se 

manter informado acerca dos prazos e procedimentos referidos no subitem 7.1. do Edital 42, 

de 17 de junho de 2020 – Cronograma Prouni e demais procedimentos. 
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