MEC divulga nesta terça-feira
(18) resultados da segunda
chamada do Prouni
Os alunos não contemplados poderão candidatar-se à lista de
espera
O resultado da segunda chamada do Programa Universidade para
Todos (Prouni), para o primeiro semestre de 2020, foi
divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), nesta terça-feira
(18). Os estudantes aprovados precisam comprovar as
informações fornecidas no ato da inscrição até o dia 28 de
fevereiro.
O programa oferta, neste ano, 252.534 bolsas e as que não
forem preenchidas poderão ser ocupadas pelos candidatos da
lista de espera. O prazo para se inscrever na lista de espera
é de 6 a 9 de março.
O que é o Prouni
É um programa que oferece bolsas de estudo integrais e
parciais (50%) em instituições particulares de educação
superior.
Quem pode participar do Prouni
1. Estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na
rede pública, ou na rede particular na condição de
bolsista integral da própria escola.
2. Estudantes portadores de deficiência.
3. 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.
Mais

informações,

assim

como

os

resultados,

podem

ser

conferidos na página do Prouni.
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Cresce número de estudantes
interessados em curso de
Gastronomia EAD em 2020
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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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 para serem
admitidos em uma graduação no exterior.
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, ela oferece uma série de cursos

preparatórios:
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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Sisu fica disponível por mais
dois dias
Quase seis mil candidatos relataram erros de inconsistência
nos resultados do Enem
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terá um prazo maior do
que o anunciado no cronograma inicial do programa, que
encerraria dia 24. Portanto, agora as inscrições estão abertas
desde esta terça-feira (21) até o próximo domingo, dia 26.
Segundo a equipe de técnicos do Inep, o erro nos resultados do
Enem 2019 ocorreu por uma falha da gráfica responsável pela
impressão do exame. Os gabaritos não foram corretamente
associados à prova de referência e por esse motivo gerou a
inconsistência
Após a correção dos gabaritos, as inscrições para o programa
Sisu seguem normalmente, atendendo ao novo prazo, sendo
mantidas as regras já estabelecidas.
De acordo com o chefe da pasta de educação, Abraham Weintraub,
os erros em quase seis mil provas ficaram concentrados em
quatro cidades, em duas regiões diferentes do país:
Alagoinhas, na Bahia; e Ituiutaba, Iturama e Viçosa, em Minas
Gerais. Em outras localidades brasileiras, foram registrados
casos isolados.
*Com informações do Inep
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Programas de acesso ao ensino
superior
têm
cronogramas
divulgados pelo MEC
Seleção do Sisu, Prouni e Fies começa nos próximos dias
Nos próximos dias, candidatos que participaram da edição do
Enem 2019 poderão utilizar as suas notas para o ingresso nos
cursos superiores que desejarem. O Governo Federal, através do
Ministério da Educação (MEC), divulgou os editais do Sistema
de seleção Unificada (Sisu), Programa de Financiamento
Estudantil (Fies) e Programa Universidade para Todos (Prouni),
principais programas de acesso à graduação.
O critério comum para participar das seleções é ter realizado
a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tendo obtido
nota satisfatória para concorrer às vagas disponíveis, como

nota superior a 400 pontos na redação.
Confira o cronograma abaixo:
Sisu: o participante do Enem 2019 que pretende fazer uma
graduação em universidade pública precisa fazer a inscrição no
Sisu ainda no primeiro semestre deste ano.
Para concorrer a uma vaga pelo programa, o estudante não pode
ter obtido nota zero na redação.
Inscrições via internet: de 21 de janeiro até as 23h59
de 24 de janeiro;
Resultados: 28 de janeiro;
Matrícula: até 4 de fevereiro;
Lançamento da ocupação nas vagas pelas instituições
participantes: até 7 de fevereiro;
Inscrição para lista de espera: até as 23h59 de 4 de
fevereiro.
Fies: para este programa, o estudante irá concorrer a vagas em
instituições privadas. Nesse caso, de acordo com a nota
alcançada, o participante terá uma parte ou a totalidade do
curso financiado por recursos do governo federal.
Inscrições: 5 de fevereiro até as 23h59 de 12 de
fevereiro;
Resultados: 26 de fevereiro;
Continuidade da inscrição após aprovação na préseleção: 27 de fevereiro até as 23h59 de 2 de março;
Pré-seleção na lista de espera: 28 de fevereiro até as
23h59 de 31 de março.
Prouni: também voltado para faculdades particulares, o Prouni
oferta bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%).
Para concorrer, o estudante deve ter obtido média mínima de
450 pontos e não ter zerado a redação no Enem.
Inscrições: 28 de janeiro a 31 de janeiro;

Resultado da primeira chamada: 4 de fevereiro;
Validação e comprovação documental: 4 a 11 de
fevereiro;
Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas
instituições (primeira chamada): 4 a 14 de fevereiro;
Resultados da segunda chamada: 18 de fevereiro;
Validação e comprovação documental (segunda chamada): 18
a 28 de fevereiro;
Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas
instituições (segunda chamada): 18 de fevereiro a 3 de
março.
*Com informações do MEC
Fonte: Agência Educa Mais Brasil/Com Foto
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site:
WWW.folhadoprogresso.com.br
Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail:
adeciopiran_12345@hotmail.com
http://www.folhadoprogresso.com.br/redacao-do-enem-tera-mais-p
eso-na-prova/

Redação do Enem
peso na prova

terá

mais

As inscrições estão previstas para o mês de maio
Com as mudanças aprovadas no mês passado, pelo comitê gestor
do Fies, o estudante que tiver menos de 400 pontos na redação,
ainda que tenha alcançado nota superior na parte objetiva, não
terá acesso ao programa. Anteriormente, o candidato
necessitava de média mínima de 450 pontos na parte objetiva e
nota superior a zero na redação, e já teria o direito de
concorrer ao financiamento.
Se antes já era fundamental para conquistar uma pontuação
satisfatória no certame, a partir de agora a parte escrita
será imprescindível para que o candidato obtenha resultado
satisfatório, principalmente para os que pleitearem o custeio
dos estudos por meio do Programa de Financiamento Estudantil
(Fies).
Enem Digital
Este ano, as inscrições do Enem estão previstas para o mês de
maio. Ainda em projeto-piloto, a prova será aplicada pela
primeira vez em formato tradicional nos dias 1º e 8 de
novembro, e no modelo digital nos dias 11 e 18 de outubro para
os participantes que optaram pela versão digital.
Os exames serão presenciais e realizados em dois domingos,
iniciando o processo de transição da prova do papel para o
computador.
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Zeladora posa para fotos de
formatura com materiais de
limpeza
A auxiliar de limpeza em Rondônia se graduou em Ed. física
Itens de limpeza fazem parte do cotidiano da zeladora Érica
Alves dos Reis (30) há cinco anos, desde que foi aprovada em
um concurso público para ocupar a vaga no Hospital Municipal
Sandoval de Araújo, em Jaru, Rondônia. Mas apesar de
satisfeita com as conquistas alcançadas, Érica acredita no
poder da educação como mecanismo de mudança de vida.
Nessa perspectiva, a auxiliar de limpeza, que concluiu a
graduação em educação física em agosto do ano passado, já

planeja o próximo passo na sua carreira. “Desde 2014 estou
nessa função e vejo minhas colegas trabalhando na limpeza há
20 anos; algumas delas se aposentam nessa atividade, mas eu
não quero ficar nessa área por muito tempo. Não é por orgulho,
mas não quero fazer esse trabalho a vida toda”, conta.
Orgulhosa do trabalho que desenvolve no Hospital de Jaru,
Érica, curiosamente, fez as fotos da formatura dentro da
unidade hospitalar, utilizando os próprios equipamentos que
usa diariamente.
No ensaio profissional, com direito a beca, canutilho e
capelo, ela é fotografada com o rodo, o carrinho com os
materiais de higiene e baldes, exaltando, através das imagens,
a função digna que desempenha e a origem da renda que a
manteve na faculdade.
Autodenominada sonhadora, a zeladora tem pretensões ainda
maiores para os próximos anos. “Eu quero fazer Enfermagem ou
Medicina, mas ainda não tenho condições de pagar as
mensalidades. Para isso, preciso de ajuda com uma bolsa de
estudo. Minha intenção é continuar ajudando as pessoas e, de
preferência, nesse mesmo hospital”.
Assim como Érica, milhares de pessoas que não têm condições de
pagar a faculdade podem contar com a ajuda do Educa Mais
Brasil, o maior programa de fomento à educação do país. Com
ele, é possível conseguir descontos de até 70% em muitas
instituições ensino, com uma infinidade de cursos disponíveis.
Fonte: Agência Educa Mais Brasil
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Resultados do Enade 2019 são
antecipados pelo Ministério
da Educação
O objetivo é antecipar os processos de colação de grau
dos estudantes
A divulgação do resultado do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade) foi antecipado em dez dias pelo Ministério
da Educação (MEC). O adiantamento desse processo tem o
objetivo de agilizar a colação de grau nos cursos superiores
avaliados em 2019.
Os relatórios estão disponíveis para consulta pelos gestores
dos cursos através do sistema Enade, coordenado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep).
Para os alunos concluintes da graduação que não realizaram o
exame, o Inep orienta que façam a solicitação de dispensa da

prova através do coordenador do curso, protocolando o pedido
no site do Enade. O período de justificativa de ausência segue
até 5 de fevereiro de 2020.
Também nesse mesmo prazo, as instituições de ensino superior
poderão apresentar solicitações de dispensa para os estudantes
que não compareceram devido a compromissos acadêmicos ou
atividades de responsabilidade da própria instituição. Todas
as justificativas irão passar por avaliação do MEC.
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, instituído no
ano de 2004, é um certame que substituiu o Exame Nacional de
Cursos, antigo provão. Tal certame avalia o desempenho dos
concluintes dos cursos de graduação em uma prova com os
conteúdos programáticos baseados nas diretrizes curriculares
dos cursos.
Neste ano, 1,2 milhão de estudantes se inscreveram para
realizar a prova. Os alunos avaliados eram vinculados a 8 mil
cursos em todo o Brasil, considerando 29 áreas distintas de
conhecimento, distribuídas em agronomia, arquitetura e
urbanismo, biomedicina, educação física, engenharias, dentre
outras.
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