
 
PROUNI 2022 – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO – 2º SEMESTRE 2022 

MODALIDADE EAD 
                    

Datas Eventos 

01/08 A 04/08 
Inscrição do estudante para participação do processo seletivo do PROUNI, 

exclusivamente pelo site: www.mec.gov.br/prouni , referente ao 2º Semestre/2022; 

08/08 
Divulgação pela internet no site: www.mec.gov.br/prouni da listagem dos candidatos 

pré-selecionados na 1º Chamada, referente ao 2º Semestre/2022; 

08/08 A 17/08 

Os candidatos pré-selecionados dos Cursos de Educação à distância (EaD) na 1º 

Chamada, referente ao 2º Semestre/2022, deverão apresentar a documentação para a 

comprovação das informações prestadas na ficha de inscrição na Sede do Pólo (vide 

relação de documentos) em que foi pré-selecionado. 

19/08 

Divulgação do resultado do Processo Seletivo do PROUNI, 1° chamada referente ao 2º 

Semestre/2022, pela internet, após as 18h00min horas, no site da Unisa, 

https://www.unisa.br/programa-universidade-para-todos-prouni/  

22/08 

Divulgação pela internet no site: www.mec.gov.br/prouni da listagem dos candidatos 

pré-selecionados na 2º Chamada, referente ao 2º Semestre/2022. 

22/08 A 31/08 

Os candidatos pré-selecionados dos Cursos de Educação à distância (EaD) na 2º 

Chamada, referente ao 2º Semestre/2022, deverão apresentar a documentação para a 

comprovação das informações prestadas na ficha de inscrição na Sede do Pólo (vide 

relação de documentos) em que foi pré-selecionado. 

02/09 

Divulgação do resultado do Processo Seletivo do PROUNI, 2° chamada, referente ao 2º 

Semestre/2022 pela internet, após as 18h00min horas, no site da Unisa, 

https://www.unisa.br/programa-universidade-para-todos-prouni/. 

05/09 E 06/09 

 
Inscrição do estudante para participação da Lista de Espera do PROUNI, exclusivamente 

pelo site: www.mec.gov.br/prouni , referente ao 2º Semestre/2022. 

09/09 
Divulgação pela internet no site: www.mec.gov.br/prouni da listagem dos candidatos 

pré-selecionados na Lista de Espera, referente ao 2º Semestre/2022. 
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10/09 A 16/09 

Os candidatos pré-selecionados para os Cursos de Educação à distância (EaD) para a 

LISTA DE ESPERA, referente ao 2º Semestre/2022, deverão apresentar a documentação 

para a comprovação das informações prestadas na ficha de inscrição à Sede do Polo 

(vide relação de documentos) em que foi pré-selecionado. 

29/09 

Divulgação do resultado do Processo Seletivo do PROUNI, Lista de Espera, referente ao 

2º Semestre/2022 pela internet, após as 18h00min horas, no site da Unisa, 

https://www.unisa.br/programa-universidade-para-todos-prouni/  

AGOSTO/2022 
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