ID Estudantil disponibilizada
pelo governo pode ser extinta
Prejuízo está estimado em 2,5 milhões
O prazo para a ID Estudantil ser aprovada por deputados e
senadores termina no domingo (16). A carteira estudantil
emitida pelo governo federal pode parar de ser emitida, já que
a Medida Provisória (MP) 895/2019, que criou o documento de
meia-entrada gratuita e digital para os estudantes, está perto
de perder a validade sem ter sido aprovada.
Com isso, os estudantes têm até o dia 16 para fazer a
solicitação gratuita do documento. No site da ID Estudantil
não há aviso sobre o fim das solicitações, no entanto, o
assunto foi comentado pelo ministro da Educação Abraham
Weintraub, em um canal no YouTube. Após a repercussão do caso,
cerca de duas mil ID Estudantil foram expedidas somente nessa
quinta (13).
Antes mesmo da Medida Provisória ter sido aprovada, o
ministério da Educação gastou R$ 2,5 milhões em publicidade
para divulgar a ID Estudantil, conforme aponta a Lei de Acesso
à Informação. No total, cerca de 293 mil carteirinhas foram
emitidas até o momento. Quem já tem a ID Estudantil poderá
continuar usando a carteira enquanto permanecer matriculado na
instituição de ensino.
A referida MP foi assinada em setembro do ano passado, pelo
presidente Jair Bolsonaro, mas até o momento não passou por
aprovação na Câmara, o que deveria ter sido feito no prazo de
120 dias.
A ID Estudantil é um documento que dá o benefício da meiaentrada para estudantes em eventos culturais. O documento pode
ser solicitado por alunos da educação básica, cursos técnicos,
graduação e pós-graduação.

Pelo projeto da ID Estudantil emitida pelo governo, o
documento sairia gratuitamente e sem necessidade de renovação.
Em contrapartida, ao solicitar a ID Estudantil oferecida pelo
governo o estudante tem que enviar seus dados para o governo.
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Educação de qualidade é uma
prioridade para os pais
Escola desperta o sentimento de coletividade
O convívio nas escolas contribui para a formação do indivíduo
no âmbito do desenvolvimento das capacidades coletivas e
individuais. É com esse propósito que muitos pais colocam seus
filhos na escola por volta dos dois anos de idade.
Segundo estudo feito pelo economista Rodrigo Capelato,
diretor-executivo do Sindicato das Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior em São Paulo (Semesp), há
10 anos cada aluno custou, em média, R$ 5 mil por ano.
Colocar na ponta do lápis o valor da educação vai além da
matemática. O convívio com outros colegas e funcionários do
centro educacional promove uma construção de personalidade e
desenvoltura da criança.
“A escola pode ajudar os alunos a estarem conectados com a
vida. Por exemplo, promover atividades dos mais diversos tipos
que estimulem o vínculo, a troca de afeto e a expressão do
sentimento, além de fazer com que alunos criem espaço de
transparência e diálogo”, explica a psicóloga Sabrina Costa.
Foi também pensando em proporcionar mais interações para
Lucca, de dois anos, que a jornalista Mayanna Miranda e seu
esposo matricularam o filho na escola em tempo integral.
Para os pais de Lucca, essa foi a opção mais econômica e
Mayanna explica o porquê: “Ele ficava com a babá enquanto eu e
meu esposo estávamos no trabalho. Com o início dele na escola,
ele ficaria menos tempo em casa, então, colocando no papel,
vimos que não seria vantagem pagar babá e escola, seria menos
custoso colocá-lo na escola integral”, explica a jornalista,
que já prevê a economia com as contas domésticas.

Se por um lado a organização financeira é um aliado, por
outro, a falta dela pode comprometer o ingresso de uma criança
no ensino privado. A aposentada Ana Maria Pires acessou o site
do Educa Mais Brasil e conseguiu uma bolsa de estudo para o
neto, de quatro anos, no Centro Educacional Jorge Amado. No
entanto, os gastos não planejados além da mensalidade
impediram que Ana e seu neto usufruíssem da oportunidade.
“Visitando e tendo melhor informação através da escola
escolhida, vimos a inviabilidade da matrícula. Porque além do
valor da mensalidade, mesmo com desconto da bolsa, teríamos
que pagar mais R$ 1.040 dos módulos da escola e o fardamento
que custa R$ 60. Em razão disso, decidimos colocá-lo em um
colégio público, com dor no coração. Por esta decisão até o
momento estou com dor de cabeça”, desabafa Ana Maria.
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Educação em tempo integral:
escolas
do
ensino
médio
recebem investimentos
Mais de 400 escolas estão sendo contempladas
A rede pública de ensino irá receber investimentos para
ofertar educação de tempo integral nas instituições de ensino
médio, de acordo com informações do Portal do Ministério da
Educação (MEC). Conforme o órgão, mais de 400 escolas estão
sendo contempladas com a iniciativa, tendo a possibilidade de
gerar até 41.130 novas vagas na educação básica.
As escolas inscritas no projeto e já selecionadas irão
receber, em conjunto, R$ 82,3 milhões do Governo Federal. Para
conhecer as contempladas e a distribuição por estados, basta
clicar neste link. A ação vinculada ao Programa de Fomento às
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), irá abranger
os 26 estados brasileiros, com matrículas para o ano letivo de
2020.
Programa Mais Tempo na Escola: você sabe o que é?
A finalidade do “Mais Tempo na Escola” é oferecer, aos estados
e Distrito Federal, uma ampliação da carga horária de ensino

aos jovens estudantes do ensino médio.
Como forma de incentivo à educação, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) transfere recursos
financeiros para auxiliar na implementação de escolas de
ensino médio em tempo integral por meio das secretarias
estaduais de Educação.
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Cresce número de estudantes

interessados em curso
Gastronomia EAD em 2020

de

Modalidade pode ser oferecida como graduação, tecnólogo
e pós-graduação
A cada dia, mais pessoas se interessam pelo ensino a distância
(EAD) no Brasil. O país tem cerca de dois milhões de
matrículas nessa modalidade de ensino, o que representa 21% do
total do ensino superior brasileiro, segundo os dados mais
recentes do Censo de Educação Superior. Nesse cenário, o curso
de Gastronomia EAD é um dos mais procurados por estudantes.
Essa modalidade de formação pode ser feita como graduação,
tecnólogo ou pós-graduação. No curso de Gastronomia EAD, o
aluno aprende a dominar a arte da culinária através de aulas
específicas para trabalhar o conhecimento teórico e prático do
aprendiz.
O curso de Gastronomia ganhou destaque com a audiência dos
talent show de culinária como MasterChef, Bake off Brasil, Que
seja Doce, Jogo de Panelas, dentre outros exibidos na TV.
Contudo, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o curso de
Gastronomia EAD. Por isso, fizemos um guia para responder às
principais dúvidas de quem pensa em seguir nessa carreira.
Continue lendo!
Como funciona Gastronomia EAD?
O curso de Gastronomia EAD vai apresentar características
diferentes conforme a modalidade de ensino.
A graduação em Gastronomia EAD tem duração de quatro anos e,
ao término do curso, o aluno está habilitado com bacharelado
em Gastronomia. Neste curso, estudante aprende matérias
voltadas à bioquímica, história da gastronomia, microbiologia

e segurança alimentar.
O curso tecnólogo em Gastronomia EAD, como boa parte dos
cursos nessa modalidade, tem duração de dois anos e oferece
disciplinas na área de administração, para o gastrólogo ter
autonomia para abrir o próprio negócio, bem como aulas sobre
ingredientes e bebidas; elaboração de cardápios; controle de
qualidade dos alimentos; gerenciamento de equipe; técnicas de
montagem e decoração de pratos; dentre outros.
A pós-graduação em Gastronomia EAD é uma especialização
importante para os profissionais aprofundarem os conhecimentos
na área, além de atualizarem o currículo para serem mais
competitivos no mercado de trabalho.
Em ambas as modalidades de curso, o formato das aulas pode ser
em vídeo, textos, links para materiais complementares,
exercícios e fóruns de discussão. Nesse contexto, o estudante
tem uma equipe de tutores à disposição para tirar dúvidas
sobre o conteúdo e funcionamento do curso.
Gastronomia EAD tem aulas práticas?
A parte prática do curso de Gastronomia EAD é realizada em
formatos diferenciados, de acordo com a instituição de
ensino. Por isso, é importante estar ciente de como a prática
será realizada antes de fazer a matrícula.
Em algumas faculdades, a aula prática do curso de gastronomia
a distância é realizada em encontros presenciais, podendo ser
durante algumas vezes por semana ou por semestre.
No entanto, em alguns cursos a aula prática é feita na casa do
aluno e o acompanhamento é feito por meio de anotações, em que
o estudante deve explicar passo a passo da execução do prato.
Como conseguir bolsas de estudo para Gastronomia EAD?
Diversas instituições brasileiras já oferecem cursos de
gastronomia a distância com bolsas de estudo de até 70%, a

exemplo da Cruzeiro do Sul, Unicesumar e Uniasselvi. Para
conseguir basta acessar o site do Educa Mais Brasil, escolher
a modalidade do curso, selecionar a região e consultar as
bolsas disponíveis para a sua região. Não precisa comprovar
renda nem apresentar nota do Enem.
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Atenção, estudante: confira o
cronograma do Prouni 2020
Candidato precisa comprovar informações inseridas na ficha de
inscrição dentro do prazo
Estudantes selecionados no Prouni 2020 precisam ficar atentos
às datas e à lista de documentos que precisam levar na

instituição de ensino. Os documentos do Prouni são
demonstrativos que o estudante precisa apresentar para aderir
ao programa, com objetivo de confirmar a veracidade das
informações prestadas na inscrição.
De acordo com o cronograma oficial do Programa Universidade
para Todos (Prouni), a 1ª chamada do Prouni 2020 ocorre de 04
a 11 de fevereiro. O período da comprovação de documentos para
a 2ª chamada está previsto para iniciar no próximo dia 18 e
encerrar em 28 de fevereiro. Já o terceiro período é destinado
aos estudantes que estejam cadastrados na lista de espera, que
deve ocorrer de 13 de março a 16 do mesmo mês.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), os documentos do
Prouni podem ser apresentados pelo próprio candidato e,
também, por membros do grupo familiar. O órgão alerta que
coordenadores das instituições de ensino não podem exigir que
a documentação seja autenticada em cartório, nem mesmo as
cópias.
Lista de documentos do Prouni
1. Documentos de identificação;
2. Comprovantes de residência;
3. Comprovantes de rendimentos;
4. Comprovante de separação, divórcio ou óbito dos pais;
5. Comprovante de pagamento de pensão alimentícia;
6. Comprovantes de ensino médio;
7. Comprovante de professor da educação básica, quando for o
caso;
8. Comprovante de deficiência, quando for o caso;
Mais informações sobre quais documentos são aceitos para
comprovação estão na página do Prouni.

Como apresentar os documentos do Prouni?
O candidato pré-selecionado deve comparecer na instituição de
ensino a qual deseja ingressar, para apresentar os documentos
do Prouni. Para isso, precisa comprovar as informações
prestadas na inscrição dentro do prazo estipulado pelo
cronograma do Prouni 2020.
O MEC alerta que “é de inteira responsabilidade do candidato
verificar, na instituição, os horários e o local de
comparecimento para a aferição das informações. A perda do
prazo ou a não comprovação das informações implicará,
automaticamente, a reprovação do candidato”. É importante
ficar atento, também, para a eventual necessidade de entregar
documentos adicionais na instituição.
Após entregar os documentos na faculdade, o estudante deve
guardar o protocolo de recebimento de documentação do Prouni.
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Fies e P-Fies: inscrições
começam a partir desta quarta
(5)
Veja, também, como conseguir bolsa de estudo mesmo sem
ter sido contemplado
As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
e Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) começam nesta
quarta-feira (5) e devem seguir até o dia 12 deste mês,
conforme cronograma do Ministério da Educação (MEC). O
candidato deve acessar o site do programa e clicar em “Minha
inscrição”. O resultado dos contemplados será divulgado no dia
26 de fevereiro.
Em 2020, serão ofertados 70 mil contratos para o Fies. Já para
o P-Fies não há limite de vagas. Pode se candidatar no Fies e
P-fies os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) a partir de 2010, com média aritmética das notas
nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a 0
na redação.
Porém, existem critérios de seleção diferentes para as duas
modalidades. Assim, para se inscrever no Fies é necessário que
o candidato possua renda familiar mensal bruta, por pessoa, de
até três salários mínimos. Já para o P-Fies, o candidato deve
comprovar renda familiar mensal bruta familiar, por pessoa, de
três até cinco salários mínimos.
O modelo de financiamento do Fies possibilita juros zero em

uma escala de financiamentos que varia conforme a renda
familiar do candidato.
Estou sem FIES, como conseguir bolsas de estudo?
Programas privados de inclusão educacional, como o Educa Mais
Brasil, disponibilizam bolsas de estudo para diversas
modalidades de ensino. Para garantir a oportunidade não é
preciso apresentar nota do Enem ou renda familiar. Basta
acessar o site, consultar as bolsas disponíveis.
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Instrutor de pilates poderá
ter profissão regulamentada
no Brasil
Projeto de lei tramita no Senado Federal (Selma_ Divulgação
Foto)
A regulamentação da profissão de instrutor de pilates tramita
no Senado Federal por meio do projeto de lei 6.469/2019, que
prevê o exercício legal de profissionais registrados no
Conselho Nacional de Normas-Padrão do Método Pilates, o CNPP.
O projeto é de autoria da senadora Soraya Thronick (PSL-MS) e
aguarda receber as emendas na Comissão de Assuntos Sociais do
Senado (CAS).
A professora Selma França é pioneira nos estudos e nas
práticas de pilates no Brasil. Ela reconhece a importância da
legislação e acredita na valorização da prática após a
normatização. “Eu vejo muitos profissionais formados em
educação física, fisioterapia, dentre outras áreas, dizendo
que estão ensinando pilates e na verdade não estão”, alerta a
professora.
Para Selma, regulamentar a profissão é entender a relevância
dos métodos abordados e respeitar os profissionais habilitados
no segmento. “A regulamentação irá humanizar a atividade, além
de evitar a banalização pela informalidade vivida atualmente.
O número de academias que prometem o ensino de pilates
distanciou a essência do método”, diz a professora.
PL 6.469/2019
A proposta do Congresso Nacional institui que apenas serão
inscritos e registrados nos quadros do CNPP os profissionais
com diploma devidamente reconhecido de instrutor de pilates,

além dos diplomados em curso similar realizado no exterior,
após revalidação e registro do diploma nos órgãos competentes.
Se aprovada, a lei irá favorecer clientes e profissionais
devidamente habilitados, pois trará segurança a ambos os
lados. Também haverá constante fiscalização pelo órgão
regulador.
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Cursos preparatórios orientam
estudantes antes de iniciar a
graduação no exterior
No Brasil, curso de idioma pode ser uma opção
Os programas preparatórios são bastante populares entre os
estudantes que almejam estudar em destinos internacionais como
Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Por conta do sistema
de ensino ser diferente, é muito comum que os estrangeiros
ainda não tenham a qualificação necessária
admitidos em uma graduação no exterior.

para

serem

São projetados, especificamente, para instruir alunos
internacionais e orientá-los sobre o que eles precisam para
uma graduação ou pós-graduação fora do seu país.
Criados em parcerias com universidades internacionais, os
cursos quase sempre estão instalados dentro de algum campus, o
que traz uma série de facilidades para o estudante, entre
elas, acesso às instalações e recursos das universidades para
uma melhor adaptação ao ambiente.
Outra forma de se preparar para estudar no exterior é contando
com a ajuda de um curso de idioma. Aqui no Brasil é possível
encontrar diversas opções – presencial e até a distância –
através do Educa Mais Brasil. Para conferir as possibilidades
é só acessar o site do programa. Os descontos são ótimos e
podem chegar até 70%.
Mas se a sua escolha for ir logo para o exterior, confira duas
opções das redes de cursos preparatórios:
1. INTO

A INTO tem
diferentes:

centros

preparatórios

em

26

localizações

12 escolas nos Estados Unidos;
13 escolas no Reino Unido;
Uma escola na China.
Com parcerias com algumas das universidades mais importantes
destes três países,
preparatórios:

ela

oferece

uma

série

de

cursos

Preparatório para Graduações: A-Levels, Preparatório
Internacional, Primeiro Ano Internacional (específico do
Reino Unido), Diploma Internacional e Programa de
Transferência para Graduação.
Preparatório para Pós-Graduações: Diploma de PósGraduação Internacional ou Pré-Mestrado.
Cursos de inglês: Inglês Acadêmico, Inglês Geral, PréMestrado, etc.
No Reino Unido, por exemplo, a enorme maioria dos bacharelados
exige que os estudantes internacionais completem um
preparatório chamado International Year One. Assim, a parceria
entre Centro INTO e universidades agiliza na sua transição
para um curso acadêmico.
Estas são as universidades parceiras da INTO:
Estados Unidos
Colorado State University;
Drew University;
George Mason University;
Hofstra University;
Illinois State University;
Marshall University;
Oregon State University;
Saint Louis University;
Suffolk University;

The University of Alabama at Birmingham;
University of South Florida;
Washington State University.
Reino Unido
City, University of London;
Glasgow Caledonian University;
INTO London World Education Centre;
University of Manchester;
Newcastle University;
Newcastle University London;
Queen’s University Belfast;
University of East Anglia;
University of Exeter;
University of Stirling.
China
Nankai University
2. ONCAMPUS
O ONCAMPUS tem um modelo semelhante ao da INTO. Ele firma
parcerias com importantes universidades internacionais e com o
Cambridge Education Group para oferecer cursos dentro dos
próprios campus.
A diferença maior talvez sejam as localizações do ONCAMPUS.
Além dos Estados Unidos e Reino Unido, ele também se encontra
em campus universitários da Holanda e da Suécia.
O ONCAMPUS tem cursos de:
Programa
Programa
Primeiro
Programa
Programa

Preparatório para Graduação;
Preparatório para Medicina;
Ano Internacional;
Preparatório para Mestrado;
Preparatório de Língua Inglesa.

Os Programas Preparatórios para Graduação têm opções nas áreas
de Negócios, Finanças e Gestão; Computação; Direito; Arte e
Design; Engenharia; Ciências Sociais; Medicina; Ciência e
Farmácia; e Mídia e Humanas.
Os centros ONCAMPUS têm localizações estratégicas nos países
mencionados acima e mantêm parcerias com universidades de
vários lugares da região, confira:

Holanda
ONCAMPUS AMSTERDAM
University of Amsterdam;
Amsterdam University of Applied Sciences.

Suécia
ONCAMPUS LUND SWEDEN
Lund University;
Kristianstad University;
Swedish University of Agricultural Sciences.

Reino Unido
ONCAMPUS LONDON
Birkbeck, University of London;
Royal, Halloway University of London;
The Courtauld Institute of Art;
Queen Mary University of London;
Royal Veterinary College, University of London;
Goldsmiths, University of London.

ONCAMPUS UK North
University of Central Lancashire;
Royal College of Surgeons, Irlanda;
St. George’s University, Granada;
University of Nicosia, Chipre.
ONCAMPUS COVENTRY: Coventry University.
ONCAMPUS SUNDERLAND: university of Sunderland.
ONCAMPUS HULL: University of Hull.
ONCAMPUS READING: University of Reading.
ONCAMPUS LONDON SOUTH BANK: London South Bank University.
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Dinâmico
e
tecnológico:
mercado
publicitário
tem
novos modelos de consumo
Dia do profissional de publicidade e propaganda é comemorado
em 01º de fevereiro
O profissional formado em Publicidade e Propaganda pode
desenvolver diversas atividades ao longo da carreira: criar,
produzir e planejar são algumas das suas possibilidades. Em
meio à transição digital, a profissão vive um momento de
desafios e estratégias e exige um profissional capaz de manter
o equilíbrio diante das transformações na área.
As constantes alterações no mercado publicitário estão
demandando estratégias de comunicação integrada, em que o offline e o online convergem para passar uma mensagem ao
consumidor. Se antes uma propaganda era pensada, apenas, para
a TV, hoje, ela tem que ser adaptada, também, para o meio
digital.
Para a especialista em Big Data e Digital Strategist, Rebecca
Lyrio, quem está entrando no mercado de trabalho como
publicitário vai encontrar o desafio de manter-se equilibrado
diante de um contexto que muda tão rápido.
“A pessoa que entra no mercado, hoje, precisa saber quais são
as expectativas dela e entender que as coisas precisam de um
tempo. Como a tecnologia hoje é muito acelerada, causa na
gente aquela angústia. Então, acho que o grande desafio, hoje,

é se manter atualizado. Porém, também, manter o equilíbrio e a
saúde mental”, comenta Rebecca.
Desafios e oportunidades
Apesar da concorrência no mercado de trabalho, existem
oportunidades que passam despercebidas para os publicitários.
“Hoje, o publicitário pode fazer roteiro de podcast, por
exemplo, que são possibilidades que não existiam e,
atualmente, tem-se mais de 33 milhões de pessoas ouvindo
podcast. É um mercado que, aqui no Brasil, está muito
aquecido, mas as pessoas não davam tanta importância e até um
tempo atrás ele nem existia”, pontua Rebecca Lyrio.
Sobre a realidade do mercado de trabalho da Publicidade e
Propaganda, Rebecca explica: “Fácil, o mercado não está. Mas
há 30, 40 anos atrás, ele também era competitivo. Então nunca
vai deixar de ser”.
Com a chegada de uma nova geração no mercado de trabalho, que
anseia pela qualidade de vida, os modelos de trabalho para os
publicitários passaram por mudanças, a exemplo do trabalho
fora do escritório, o home office. “Hoje, você pode trabalhar
home office, bem como trabalhar um período na sua empresa.
Você pode ser autônomo ou empreendedor, que antes não eram tão
possíveis”, sinaliza Lyrio.
A estudante do último período do curso de Publicidade e
Propaganda da UniFTC, Andresa de Oliveira, 24, viu na
profissão o desejo de trabalhar com o que gosta. A futura
publicitária é fã de festas eletrônicas e descobriu, no seu
hobby, uma oportunidade de contribuir para a divulgação desse
segmento. “Escolhi trabalhar longe dos tradicionais
escritórios e, atualmente, faço meu trabalho em casa,
divulgando eventos nas mídias sociais”, declara.
Perfil do publicitário
Na visão da Digital Strategist, Rebecca Lyrio, que também

recruta talentos para trabalhar com ela, não existe um padrão
de perfil que o profissional deve se encaixar, contanto que
tenha paixão pelo que faz.

“Muitas vezes você
pode ter um profissional reservado que consegue ter ideias
geniais. Mas se você é um profissional que atua dentro da
publicidade, que vai trabalhar diretamente com criação,

necessariamente, você vai ter que ser uma pessoa que vai
precisar interagir para poder ter como construir, mas esse
processo pode ser muito solitário também. Então, não há uma
regra”, esclarece a gestora, complementando que capacitação
também é fundamental, mas que a doação para o trabalho deve
prevalecer.
Curiosidade: a celebração do dia do publicitário é comemorado
em 1º de fevereiro. A data foi instituída em referência ao
decreto de Lei nº 57.690, de 1º de fevereiro de 1966, criado
com o objetivo de regulamentar a profissão de publicitário e
agenciador de propagandas.
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Quer começar uma graduação e
não
sabe
qual
programa
educacional escolher? Confira
as possibilidades
Programas possibilitam o acesso ao ensino superior
Estudantes que vão cursar uma graduação pela primeira vez, na
maior parte das vezes, têm a dúvida: Sisu, Prouni ou Educa
Mais Brasil?
O SISU e Prouni são programas do governo e
facilitam o acesso ao ensino superior. Já o Educa Mais Brasil
é uma iniciativa privada. Ambos os programas visam
proporcionar a inclusão educacional. Com o Educa Mais Brasil,
quem não tem condições de pagar o valor integral de uma
mensalidade consegue bolsas de estudos em milhares de
instituições brasileiras.
O Sistema de Seleção Unificado (Sisu) é um programa criado
pelo Ministério da Educação (MEC), em 2010, e seleciona
estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) para estudar em universidades e institutos federais. O
Programa Universidade Para Todos (Prouni) foi criado em 2004,
com o objetivo de disponibilizar bolsas de estudo integrais e
parciais em universidades e faculdades privadas em todo o
Brasil.
O Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional,
disponibiliza bolsas de estudo para diversos cursos de
graduação, pós-graduação, técnicos, idiomas, dentre outros.
Pioneiro nesse segmento no Brasil, o Educa tem parceria com
milhares de instituições em todo o país.

Agora que você já sabe qual é a diferença entre SISU, Prouni e
Educa Mais Brasil, aprenda a fazer a inscrição nos respectivos
programas.
Como fazer inscrição no SISU?
A inscrição no SISU é feita pela internet, sem custo ao
candidato, no site do programa. Para se candidatar, siga o
passo a passo do SISU:
1. Acesse o site de inscrição do Sisu 2020;
2. Informe o seu número de inscrição e a sua senha do Enem
2019;
3. Confirme os seus dados na plataforma;
4. Escolha duas opções diferentes de cursos que você quer
estudar;
5. Indique a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla
concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas
destinadas às
instituições.

demais

políticas

afirmativas

das

6. Acompanhe a sua inscrição e fique de olho na nota de
corte do SISU 2020.
7. Com o resultado em mãos, os aprovados deverão se
matricular entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro
na instituição que foi aprovado. Antes da matrícula é
necessário conferir todos os documentos exigidos.
Como fazer inscrição no Prouni?
A inscrição no Prouni é gratuita e feita pela internet. Para
isso, o interessado deve seguir o passo a passo do Prouni:
1. Informar o número de inscrição no Enem de 2019 e a senha
mais recente usada no Enem;
2. Escolher, em ordem de preferência, até duas opções de
instituição, curso e turno dentre as bolsas disponíveis.
O candidato com deficiência ou que se autodeclarar
indígena, preto ou pardo pode optar por concorrer a
bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas.

Fique atento! O resultado da primeira chamada do Prouni será
divulgado em 04 de fevereiro de 2020. Se você for préselecionado deverá comparecer à instituição de ensino e
apresentar os documentos que comprovem as informações
prestadas na ficha de inscrição.
A diferença entre SISU e Prouni está nos pequenos detalhes. No
entanto, também apresentam semelhança. Tanto o SISU quanto o
Prouni selecionam os candidatos pela nota de corte.
Como fazer inscrição no Educa Mais Brasil?
Para conseguir uma bolsa pelo Educa Mais Brasil é fácil e, ao
finalizar o curso, você não precisa pagar nada ao Educa nem à
faculdade. Para isso, basta seguir o passo a passo:
1. Acesse o site do Educa Mais Brasil;
2. Escolha a modalidade que você deseja, se: Faculdades;
Pós-Graduação; Escolas; Cursos Técnicos; Idiomas;
Preparatório para Concursos; Cursos Profissionalizantes;
EJA – Educação para Jovens e Adultos ou Pré-Vestibular /
ENEM.
3. Digite a cidade onde deseja fazer o curso;
4. Após visualizar as bolsas disponíveis e decidir qual é a
melhor opção para você, clique em “Quero esta bolsa”;
5. Preencha o cadastro e avance para a pré-matrícula;
6. Após a pré-matrícula, vá à instituição escolhida para
finalizar o cadastro;
7. Pronto! Vaga garantida e sonho realizado. Boa sorte!
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