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INSCRIÇÃO PARA PROUNI 2020/2 

O ITPAC PALMAS comunica que as inscrições dos candidatos interessados em participar do 

Processo Seletivo do Programa Universidade para Todos – PROUNI referente ao segundo semestre de 

2020, serão efetuadas em uma única etapa, exclusivamente pela internet, por meio endereço eletrônico 

http://siteprouni.mec.gov.br. 

O processo seletivo do PROUNI referente ao segundo semestre de 2020 será constituído de duas 

chamadas sucessivas: 

 Inscrições  

14 de julho de 2020 até as 23 horas e 59 minutos de 17 de julho de 2020, observado o 

horário oficial de Brasília - DF. 

 Resultados da 1ª e 2ª Chamada 

Primeira chamada: 21 de julho de 2020. 

Segunda chamada: 4 de agosto de 2020. 

 Comprovação de documentações - 1ª Chamada 

21 a 28 de julho de 2020 

 Comprovação de documentações - 2ª Chamada 

4 a 11 de agosto de 2020 

 As bolsas não ocupadas nas duas chamadas serão disponibilizadas aos estudantes que 

manifestarem interesse na Lista de Espera do PROUNI no endereço eletrônico acima. 

 Inscrição Lista de Espera  

18 a 20 de agosto de 2020 

 Resultado Lista de Espera  

24 de agosto de 2020 

 Comprovação das informações Lista de Espera 

24 a 28 de agosto de 2020 
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ATENÇÃO: Os candidatos deverão encaminhar a documentação (organizada em pasta zipada e 
separada por membro familiar) para o e-mail: secretaria@itpacpalmas.com.br, somente nas datas 
acima especificadas, com as documentações solicitadas no anexo 1. Toda documentação obrigatória 
original e cópias deverão ser apresentadas na Secretaria Geral da Instituição, após o 
restabelecimento do atendimento presencial e até 1 (um) dia útil antes do início das aulas para o 
segundo semestre de 2020  
 
 

QUANTIDADE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS  
 

 
 

CURSOS  VAGAS  

 MEDICINA 10 

ODONTOLOGIA 4 
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