INFORMAÇÕES PARA O ALUNO PROUNI
Assinatura do termo PROUNI de concessão, trancamento, renovação e transferência são essenciais para a
manutenção do benefício, sem elas o aluno poderá não ter sua bolsa renovada.
Verifique se sua situação acadêmica está irregular e conforme calendário acadêmico, disponível no portal do
aluno, siga as orientações abaixo para retornar seus estudos:
 Abandono de curso e trancado: Se ainda possui bolsa ativa, entre no seu portal na página inicial e clique no
Uni atendimento -> serviços -> bolsas -> Prouni – Destrancamento da Bolsa, após análise e resposta do
requerimento, sendo deferido, sua situação entrará Em Renovação;
 Em renovação: Seguir o passo a passo para fazer matricula;
 Teve reprovação em semestre(s) anterior(es): acesse o site da Unigranrio em Para você -> Prouni ->
Aproveitamento acadêmico, e verifique as informações para agendar entrevista com o serviço social, para
que a comissão analise a manutenção da bolsa.
Aos ingressantes, basta seguir as orientações abaixo para cadastrar suas disciplinas no portal.

Cadastramento no PORTAL DA UNIGRANRIO











Acessar o endereço www.unigranrio.br
Clique em “Acesso o portal” na parte superior da tela
Na tela “Autenticação de usuários” você deverá clicar no link 1° acesso
Na tela “Condições de uso dos serviços do Portal”, aceitar o termo.
Na tela “Novos Usuários”, preencher todos os dados do formulário de cadastramento. O usuário é o seu
número de matrícula. Cadastrar uma senha. Está será sua senha de acesso ao Portal.
A próxima tela é para responder perguntas pessoais que servirão de segurança para acesso ao portal.
Em 2017/2 para solicitar a reabertura de matrícula deverá clicar em “Uni Atendimento”, “Serviços”, aba
“Bolsas”, “PROUNI – DESTRANCAMENTO DA BOLSA” e solicitar.
Quando a matrícula for reaberta, clicar no menu “Matrícula”, item “Fazer Matrícula”.
Na tela “Matrícula”, criar sua assinatura on-line e assinar o pré-contrato, na etapa6. (*)
Na etapa 7, cadastrar seu plano de estudos. Aceite somente as disciplinas de 1ª fase. (*)

Importante
Menores de 18 anos se obrigam a fazer o cadastro do responsável legal antes de cumprir os dois últimos itens
identificados (*) do cadastro do Portal.
Mediante o acesso ao Portal, o responsável deverá se cadastrar, assinar e também deverá fazer-se presente na
Unigranrio, portando original e cópia do CPF e RG e, se residir em endereço distinto do aluno, comprovante de
residência.
O usuário do responsável legal é o seu CPF.

Cadastramento do RESPONSÁVEL LEGAL:








Abrir a tela principal do Portal, clicar no menu “Matrícula”, item “Fazer Matrícula”.
Na tela “Matrícula” antes da etapa “Pré-contrato on-line” aparecerá na matrícula do aluno uma etapa
pendente para o responsável legal, clicar em “Cadastrar responsável legal”.
Preencher todas as informações (essas informações são para ser respondidas pelo responsável legal), clique
em Enviar.
Abrirá uma tela para confirmar os dados do responsável legal e do dependente, clique em Continuar.
Aparecerá o resultado da operação e a informação “Emitir o termo de responsabilidade agora clique aqui”.
Imprimir e assinar o termo, entregar no Uni Atendimento de seu campus/unidade com as cópias.
No Portal, retorne aos itens identificados (*) no cadastro do Portal.
Parabéns e seja bem-vindo a Unigranrio!
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