UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Unidade Acadêmica de Graduação
unisinos.br/enade

REGULAMENTO BOLSAS ENADE 2017
A Unisinos, por ocasião do ENADE 2017 aprovou a concessão de 5 bolsas (pagamentos de mensalidades) para cursos
de MBA ou Especialização da UNISINOS, para serem distribuídas entre os alunos concluintes que obtiveram as melhores
notas na prova do ENADE 2017.
A distribuição de bolsas está organizada entre 4 grupos de cursos, conforme tabela abaixo. O aluno que obtiver a melhor
nota na prova do ENADE 2017 entre os alunos de seu respectivo grupo terá direito a uma bolsa de MBA ou Especialização
na UNISINOS, totalizando assim 5 bolsas.

BOLSAS

CURSOS

Pedagogia
Pedagogia PARFOR
Ead-Pedagogia
BOLSA 1 Letras-Português
Letras-Português/Inglês
Letras-Inglês
Letras-Português/Espanhol
Biologia-Licenciatura
Biologia-Bacharelado
BOLSA 2
Arquitetura
Tecnólogo em Produção Industrial
Educação Física-Licenciatura
Física-Licenciatura
Matemática-Licenciatura
Engenharia da Computação
Engenharia Mecânica
Engenharia Civil
BOLSAS Engenharia de Produção
3E4
Engenharia Elétrica
Engenharia de Alimentos
Engenharia Química
Engenharia Cartográfica e Agrimensura
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Energia
Engenharia Ambiental
Sistemas de Informação
Ead-Sistemas de Informação
BOLSA 5 Ciência da Computação
Ead-Gestão TI
Análise e Desenv.de Sistemas-SL
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Análise e Desenv.de Sistemas-POA
Ead-Análise Desenv.Sist

Os resultados das provas estarão disponíveis para o aluno no site do INEP no 2º semestre de 2018 e somente o aluno
tem acesso ao seu Boletim de Desempenho (a Universidade não tem acesso às notas dos alunos).
Assim, para concorrer, o aluno deverá:
1) Acessar o site do ENADE www.inep.gov.br/superior/enade/default.asp e buscar o Boletim de Desempenho.
2) Verificar no Boletim de Desempenho a Nota Final do estudante e comparar com a Nota máxima da Instituição concluintes (nas Estatísticas Básicas da Prova). Se a Nota Final do Estudante for igual a Nota máxima da Instituição, o
aluno estará apto para concorrer às bolsas entre os concluintes do seu grupo.
3) Se estiver apto, manifestar o interesse em concorrer à bolsa, no Atendimento Unisinos, endereçado à Unidade de
Graduação, entregando a cópia de seu Boletim de Desempenho no ENADE 2017.
4) Atualizar seu endereço e telefone para contato.
Atenção:
- O prazo máximo para encaminhamento do pedido é o dia 15 de março de 2019.
- Caso não haja manifestação até essa data o aluno perderá o direito a concorrer às bolsas.
- A concessão da bolsa fica sujeita ao cumprimento, por parte do aluno, das normas para ingresso no curso de MBA ou
especialização pretendido.
- As bolsas são pessoais e intransferíveis.
- O aluno contemplado que não ingressar no curso até agosto de 2020 perderá o direito à bolsa recebida.
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