
RENOVE SUA MATRÍCULA
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Prouni 2018.1

• Renovação Prouni:

O termo Prouni 2018.1 estará disponível para aceite dos alunos que desejarem 
efetuar a renovação de matrícula após atualizado o histórico 2017.2

Informamos que todos os benefícios para a renovação de matrícula de 2018.1 para os alunos 
bolsistas Prouni da Unit SE, FSLF, Unit AL e Facipe já estão disponíveis em nosso site para aceite.

• www.unit.br/renovação  

Quando o aluno NÃO conseguir dar o aceite do termo do Prouni deve ser verificado 
primeiramente o rendimento acadêmico, pois o sistema automaticamente bloqueia essa 
renovação para os alunos com rendimento abaixo de 75%.

Deve-se seguir estes passos:
- PASSO 1 – TERMO DE ACORDO DA INSTITUIÇÃO
- PASSO 2 – TERMO DE ACORDO DO PROUNI

Os alunos com rendimento abaixo de 75% deverão
comparecer ao setor do Prouni munidos da carta 
de justificativa por escrito, que deve conter as 
seguintes informações:
- Data;
- justificativa: detalhamento dos motivos e
  relação das disciplinas perdidas;
- assinatura;
- dando ciência, esse recurso poderá ser utilizado por 
  até duas vezes, durante toda a vigência do  benefício. 

Caso haja a reincidência no rendimento acadêmico (abaixo de 75%), a bolsa será encerrada.
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IMPORTANTE
ALTERAÇÃO DA REGRA DO PROUNI:

Na Portaria Normativa de nº 11 de 29.09.2015:

Art. 1º A Portaria Normativa nº 19, de 20 de novembro de 2008, 
do Ministério da Educação – MEC – passa a vigorar com a seguinte redação:

V - rendimento acadêmico insuficiente, podendo o coordenador do Prouni, ouvido(s) 
     o(s) responsável(is) pela(s) disciplina(s) na(s) qual(is) houve reprovação, autorizar, por 
     duas vezes, a continuidade da bolsa;

Obs.:Essa Portaria não tem efeito retroativo, dessa forma o aluno que já perdeu o Prouni 
anteriormente não passa a ter uma nova chance.

CÁLCULO DO RENDIMENTO ACADÊMICO:
Quantidade de disciplinas aprovadas dividida pela quantidade de disciplinas cursadas em cada semestre.

Exemplo:
•Aluno que cursou 5 disciplinas e perdeu 1.
•Cálculo: 4/5 * 100 = 80% (rendimento satisfatório)

•Aluno que cursou 7 disciplinas e perdeu 2.
•Cálculo: 5/7 * 100 = 71% (rendimento insatisfatório)

1 a 3= não pode perder nenhuma (0)
4 a 7 = só pode perder uma (01)

8 a 10 = só pode perder duas (02)
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Reabertura de matrícula Prouni: 

• Status trancado
• Status abandono

STATUS TRANCADO:
Nos casos dos alunos com status trancado, acessar o Magister (wwws.unit.br/Portal/OutrosServicos>) 
na opção módulo protocolo>reabertura de matrícula, conforme tela abaixo.
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STATUS ABANDONO:
Nos casos de aluno com status abandono, comparecer ao setor DAAF para criação do 
processo de reabertura de matrícula.

Obs.:
Lembrando que os alunos Prouni que reabrirem a matrícula em 2018.1 também devem comparecer 
à Central para ativação da bolsa em ambos os status, pois nesses casos o benefício não é cadastrado
automaticamente.

*Núcleo de Créditos e Benefícios (Fies, Prouni, Pravaler, FIEF) e Central de Atendimento 
estão temporariamente na sala 14, bloco da Reitoria.

CENTRAL
DE ATENDIMENTO

FIES

PROUNI FIEF

PRAVALER
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• Renovação Fies:

O termo da matrícula para os alunos do Fies 2018.1 estará disponível para aceite dos alunos que 
desejarem efetuar a renovação da matrícula de acordo com o calendário acadêmico.

• www.unit.br/renovação  

Deve-se seguir estes passos:
- PASSO 1 – TERMO DE ACORDO DA INSTITUIÇÃO

Obs: Com relação ao aditamento, deve ser seguido o calendário do FNDE a ser informado 
posteriormente pelo MEC.
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.

RENOVAÇÃO DO ADITAMENTO FIES:
Procedimentos para realização do aditamento 2018.1, após divulgação do calendário do FNDE.

- O aluno deverá acessar o site do FNDE na opção ADITAMENTO DE CONTRATO 
  até a data prevista para o seu atendimento.

Opção>renovação: 
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- Confirmar o valor da semestralidade e os seus dados acadêmicos, caso estejam corretos.

- Após a validação acima, imprimir o COMPROVANTE DE CONCLUSÃO DA SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO.

- Caso o aluno venha a efetuar alguma modificação em seus dados, o sistema poderá classificar o 
aditamento em SIMPLIFICADO ou NÃO SIMPLIFICADO (ver ‘Tipo de Aditamento’ no cabeçalho do 
comprovante de conclusão da solicitação de aditamento).
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- Após a validação, o aluno deverá comparecer na data prevista no cronograma que sempre está 
  disponível no site da Unit ou no Magister (portal do aluno) munido do COMPROVANTE DE CONCLUSÃO
  DA SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO e do seu DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL. 

- BAIXO RENDIMENTO ACADÊMICO:

Lembramos que a Circular Eletrônica nº 28/2013 – FIES/FNDE/MEC, emitida em 22 de novembro de 2013, 
informa que CPSA poderá, excepcional e justificadamente, autorizar a continuidade do financiamento por
 até 2 (duas) vezes, no caso de aproveitamento acadêmico em percentual inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) das disciplinas cursadas pelo estudante no último período letivo financiado pelo Fies. 

Caso o aluno tenha obtido rendimento inferior a 75%, está no seu aditamento a seguinte frase: 
APRESENTAR JUSTIFICATIVA, neste a validação do seu aditamento está condicionada à carta manuscrita
que é feita no ato da validação do seu ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO.

Lembrando que na Unit Farolândia a distribuição de senha é das 8h às 16h (segunda à sexta), sem 
intervalo para almoço. Após as 16h, somente serão atendidos os alunos que estejam dentro do local 
de atendimento e que tenham retirado senha. 

- Nos campi do interior o atendimento é das 13h às 20h30, de segunda à sexta; 
  aos sábados, das 9h às 13h.  
                                                                                                                                                                                  
- *O Núcleo de Créditos e Benefícios (Fies, Prouni, Pravaler, FIEF) ee Central de Atendimento estão 
temporariamente na sala 14, bloco da Reitoria.

CENTRAL
DE ATENDIMENTO

FIES

PROUNI FIEF

PRAVALER
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• Renovação Pravaler:

O aluno PRAVALER deverá aceitar o termo de acordo dentro do período de renovação 
seguindo o passo 1 da tela abaixo.

Deve-se seguir estes passos:
PASSO 1 – MAGISTER> MATRÍCULA> TERMO DE ACORDO DA INSTITUIÇÃO:

Deverá acessar o site do PRAVALER 
(http://www.creditouniversitario.com.br)
e fazer a renovação do financiamento no período desejado.

ENTREGA DO CONTRATO:
- O aluno Pravaler tem a opção de entregar o contrato 
devidamente assinado por ele e pelos garantidores na IES
ou enviar diretamente pelo portal, para que seja confirmada 
a renovação.
Obs: O sistema encontra-se disponível para a renovação do 
Pravaler,impressão do contrato e entrega e entrega na instituição
para 2018.1
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• Renovação FIEF:

O aluno Fief deverá aceitar o termo de 
acordo, dentro do período de renovação, 
seguindo o passo 1 da tela ao lado.

PASSO 1 – MAGISTER> MATRÍCULA> 
TERMO DE ACORDO DA INSTITUIÇÃO:

- Deverá acessar o site do FIEF 
  (https://fief.com.br/) e fazer a renovação 
  do financiamento.

• Preencher inscrição> finalizar> aguardar análise > convocação para comparecer à IES posteriormente.
• Entrega de documentos > análise financeira> assinatura da CCB.  

OBS.:
Quando o aluno FIEF for assinar a CCB deverá estar com seu fiador, pois somente será enviada
 a CCB devidamente assinada pelo aluno e seus fiadores.
 

FINANCIAMENTO 
ESTUDANTIL FACILITADO 



Unit oferece Seguro Educacional gratuito

- segurounit@qhcorretora.com.br

Coberturas incluem casos de desemprego, falência de empresa, incapacidade física 
temporária por acidente e morte do responsável financeiro.

Tipo de cobertura:

• Perda de renda por desemprego;
• falência de empresa;
• incapacidade física por acidente; 
• morte do responsável financeiro (acidental ou natural);
• consulte regulamento no site: www.unit.br/oportunidades.



Em caso de sinistros, apresentar os seguintes documentos:

PERDA DE RENDA POR DESEMPREGO

Carteira profissional (páginas da foto, 
qualificação civil, contrato de trabalho, 
página posterior e alteração se houver);

RG, CPF e comprovante de residência 
atualizado do responsável (conta de água, 
energia ou telefone fixo);

contrato de prestação de serviços 
educacionais do ano em curso assinado 
por ambas as partes;

boletos das mensalidades (três últimos 
vencimentos) anteriores ao evento, ou extrato 
financeiro emitido no site da instituição;

rescisão de trabalho homologado;

Declaração da faculdade informando em 
que período o aluno (a) se encontra 
atualmente e quanto tempo falta para 
concluir o curso.

E-mail para envio da documentação:
segurounit@qhcorretora.com.br

Lorena Silva (79) 3218-2100

INCAPACIDADE FÍSICA POR ACIDENTE

Carta da instituição de ensino informando 
como, onde e quando aconteceu o evento;

cópia do contrato de prestação de serviços 
educacionais do ano em curso;

cópia do RG, CPF e comprovante de residência
atualizado do responsável (conta de água, 
energia ou telefone fixo);

documentos pessoais do aluno (cópia da 
certidão de nascimento/RG);

boletos das mensalidades (três últimos 
vencimentos) anteriores ao evento;

boletim de ocorrência (se houver);

comprovante de registro do INSS, declaração 
de imposto de renda ou uma declaração 
assinada do segurado informando sobre sua 
profissão, e mais duas testemunhas com firma
reconhecida;

relatório médico assistente comprovando o
período de afastamento, com o diagnóstico 
detalhado e descrição do tratamento, 
e com carimbo de CRM (original).

E-mail para envio da documentação:
segurounit@qhcorretora.com.br

Lorena Silva (79) 3218-2100

PERDA DE RENDA POR MORTE NATURAL 
DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO

Cópia da certidão de óbito;

documentos pessoais do aluno(a): cópia da 
certidão de nascimento/RG e CPF;

cópia do contrato de prestação de serviços 
educacionais do ano em curso;

declaração da faculdade informando em que 
período aluno(a) se encontra e qual a provável 
data de conclusão;

boletos das mensalidades (três últimos 
vencimentos) anteriores ao evento;

cópia do RG, CPF e comprovante de residência 
atualizado do responsável financeiro
(conta de água, luz ou telefone fixo).

E-mail para envio da documentação:
segurounit@qhcorretora.com.br

Lorena Silva (79) 3218-2100

Atendimento presencial:
Fica localizado no DAAF, bloco da Reitoria, sala 01, 
de segunda à sexta, das 8h às 13h e das 14h às 17h.
Corretora responsável no local:  Lorena Silva




