BOLSISTA BENEFICIADO COM A BOLSA FILANTROPIA
ATENÇÃO!
*Somente Para Bolsistas Beneficiados Até 2019/2.
Bolsistas concluintes de cursos em 2020/2 estão dispensados deste recadastramento
Para todas as faculdades mantidas pela AEE-associação educativa de Anápolis.
ORIENTAÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO ON LINE DA BOLSA DA
FILANTROPIA
O UniSOCIAL - Departamento de Filantropia e Assistência Social, por meio da
determinação legal/ MEC (Portaria Normativa do CEBAS, Nº 15, de Novembro de 2017Seção III, Art.15), convoca TODOS os bolsistas do PROUNI, contemplados até 2019/2, para
realizarem o RECADASTRAMENTO ON LINE é obrigatório para a manutenção da
bolsa da Bolsa Filantropia 2020/21.
PASSO 1
Para participar do processo de recadastramento on line do PROUNI - Programa Universidade
Para Todos, obrigatório, os/as discentes deverão:
a) Preencher
o
Formulário
Socioeconômico
disponível
no
link
www.unievangelica.edu.br/recadastramento, imprimir assinar, scannear e enviar o
questionário juntamente com os documentos solicitados no e-mail EM PDF. Para este
preenchimento, o bolsista precisará do seu número de matrícula, e da data de
nascimento, no seguinte formato dia/ mês/ ano. Ao finalizar o preenchimento do
questionário socioeconômico o bolsista deverá clicar em Enviar Solicitação para
gravar as informações no sistema.
PASSO 2
b) Enviar no e-mail documentos.recadastramento.bolsafilantropia@aee.edu.br em PDF
toda documentação exigida anexo 1 do EDITAL N. 001/2020, dentro do prazo
previsto no cronograma abaixo:
DATAS

28/10/20 a
15/11/20

Link para preenchimento do questionário:

www.unievangelica.edu.br/recadastramento

Link para envio do questionário preenchido e documentos em PDF

documentos.recadastramento.bolsafilantropia@aee.edu.br

** Bolsistas em período de conclusão de curso e bolsistas contemplados no ano de 2020,
NÃO precisam realizar o recadastramento on line.
PARTICIPE E MANTENHA SUA BOLSA!
Informações Dep.UniSocial
62-3310:6604/6692/6806
Wander Lúcio Braga e Sousa
Representante da IES/PROUNI/ Coordenador do UniSOCIAL/AEE
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