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ORIENTAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO LISTA DE ESPERA   

PROUNI 2º SEMESTRE DE 2020 

 

O Programa de Concessão de Benefício (PCB) da Faculdade Católica Imaculada 

Conceição do Recife - FICR, que consiste no programa de concessão de bolsas do governo 

federal em parceria com as instituições privadas de ensino superior, estará disponibilizando 2 

bolsas de 100% (cem por cento) para o 2º semestre de 2020, na modalidade presencial. 

Abaixo segue as datas e procedimentos a serem observados pelos candidatos pré-sele-

cionados. Favor, atentar-se as seguintes orientações: 

 

 Os (as) candidatos (as)/responsável legal e/ou financeiro que manifestaram interesse 

para as vagas da FICR deverão apresentar para a comprovação das informações o 

Formulário Socioeconômico Unificado da Bolsa ProUni devidamente preenchido 

e assinado disponível no link https://sistemas.ubec.edu.br/BolsaProUni/Home/Login,  

acompanhado das CÓPIAS DIGITALIZADAS LEGÍVEIS de TODOS os documentos 

solicitados de TODAS as pessoas que compõem o grupo familiar, conforme consta no 

arquivo “Checklist” publicado no site eletrônico desta instituição, ver link https://ficr.ca-

tolica.edu.br/portal/cursos/bolsas-financiamento-e-convenios/prouni/ . 

 Todos os documentos devem ser encaminhados, via e-mail, para o Programa de Con-

cessão de Benefício (PCB), pcbrecife@ubec.edu.br  no período de 24 a 28/08/2020 

das 08h30 ás 12h e das 13h ás 18h. 

 

 Informamos que a entrega de documentos será realizada exclusivamente por e-mail. 

 

 Salientamos que a AUSÊNCIA de qualquer um desses documentos, poderá ocasionar 

o indeferimento do processo. 

 

 A FICR não se responsabilizará pelo não recebimento de documentos, em razão de 

fatores externos que impossibilitem o envio dos dados, seja pela execução de procedi-

mentos indevidos, por motivos de ordem técnica, falha ou congestionamento das linhas 

de comunicação, dentre outros motivos alheios ao interesse do candidato.  

 

 Na fase de aferição das informações prestadas pelos candidatos, será observada a 

ordem de classificação dos candidatos participantes da Lista de Espera, conforme § 1º 

do art. 24 da Portaria Normativa nº 01, de 02 de janeiro de 2015, expedida pelo Minis-

tério da Educação (MEC). 
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 O resultado final da aferição das informações será publicado na página eletrônica da 

FICR, através do o link: https://ficr.catolica.edu.br/portal/cursos/bolsas-financiamento-

e-convenios/prouni/ , na data provável 03/09//2020. 

  

 As datas, cronograma e procedimentos divulgados para realização do Processo Sele-

tivo do ProUni poderá sofrer alterações por determinação do Ministério da Educação – 

MEC, assim qualquer alteração será divulgado. 

 

Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. 

Programa de Concessão de Benefício 
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