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COMUNICADO 

 

LISTA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NAS VAGAS REMANESCENTES PROUNI 1º/2021 

 

A Universidade Católica de Brasília torna pública a lista dos candidatos classificados nas Vagas 

Remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni) 2021/1.   

Para fins de comprovação das informações inseridas no ato da inscrição, o candidato deverá 

enviar para o endereço de e-mail pcbbrasilia@ucb.br , o Formulário Socioeconômico Unificado da Bolsa 

ProUni devidamente assinado, acompanhado dos documentos solicitados de todas as pessoas que 

compõem o grupo familiar, conforme consta no arquivo “Checklist ” publicado no site eletrônico da 

Universidade Católica de Brasília e Católica EaD, respectivamente:  

https://ucb.catolica.edu.br/portal/wp-content/uploads/2021/04/Checklist-.pdf  

e https://ucb.catolica.edu.br/portal/wp-content/uploads/2021/03/Checklist.pdf  

O período para o envio da documentação com a finalidade de proceder com a comprovação das 

informações prestadas, conforme previsto no item 5.1 do Edital Nº 26, de 15 de abril de 2021, será entre 

os dias 10 e 13 de maio de 2021. 

Em caso de aprovação do estudante matriculado nesta instituição e que estiver inscrito para bolsa 

em curso de áreas afins é possível a transferência da bolsa, obedecendo o limite de 1/5 (um quinto) da 

quantidade de bolsas ofertadas em cada curso no processo seletivo referente ao 1º semestre de 2021 e 

o registro da transferência e a emissão do respectivo termo deverão ser realizados até as 23h59min do 

dia útil seguinte ao do registro de Concessão de Bolsa, de acordo com item 6.6 do Edital MEC Nº 26, de 

15 de abril de 2021. 

Ressaltamos que a ocupação das vagas disponibilizadas para o processo está condicionada a 

formação de turma, exceto nos casos de alunos veteranos na instituição. 

Art. 21. O estudante pré-selecionado para curso no qual não houver formação de turma no 

período letivo inicial será reprovado por este motivo, salvo se já estiver matriculado em períodos letivos 

posteriores do respectivo curso. (Portaria Normativa nº 1 de janeiro de 2015). 



 

 

2 

 

 

 

 

Mais esclarecimentos a respeito, poderão ser obtidos através dos seguintes números 

de telefones (61) 3356-9058 / (61) 3356-9126 e (61) 3451-5012 ou por e-mail: pcbbrasilia@ubec.edu.br . 

  

Agradecemos a atenção e a sua valiosa compreensão!   

  

Programa de Concessão de Benefício (PCB/Brasília)  

Brasília (DF), 14 de maio de 2021.  


