
O QUE FAZER

COM A MINHA

NOTA DO ENEM?

Vagas com juros 0, para alunos com renda familiar
bruta per capita de até 3 salários mínimos;
P-fies, para alunos com renda familiar per capita
mensal de até 5 salário mínimos.

Há duas modalidades:

O candidato pode escolher duas opções de curso ou
instituição. A nota de corte é atualizada diariamente, assim

o candidato pode ficar atento à sua colocação. Caso não
seja selecionado, pode participar da lista de espera.

O Sisu é um sistema do Ministério da Educação, onde instituições públicas

de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem.

SISU

PROUNI

FIES

@PROJETOCONTRACORRENTE

Inscrições pelo site sisu.mec.gov.br

O Prouni é um programa do Ministério da Educação, que oferece bolsas de

estudo, integrais e parciais, em instituições privadas de ensino superior.

Para concorrer à bolsa integral, o
candidato deve comprovar que tem
renda familiar bruta mensal de até 1
salário mínimo e meio por pessoa.

Para concorrer à bolsa parcial, o
candidato deve comprovar que tem
renda familiar bruta mensal de até 3
salários mínimos e meio por pessoa.

Para fazer parte, o candidato deve se enquadrar em uma das situações:

Cursado o ensino médio integralmente em rede pública
ou parte em escola particular com bolsa integral.

Portador de deficiência.

O candidato pode escolher duas opções de curso ou
instituição. A nota de corte é atualizada diariamente, assim

o candidato pode ficar atento à sua colocação. Caso não
seja selecionado, pode participar da lista de espera.

Inscrições pelo site sisu.mec.gov.br

O Fies é um programa do Ministério da Educação, destinado à financiar a

graduação de estudantes matriculados em instituições privadas.

Para fazer parte destes programas o candidato deve ter

feito a prova do Enem, obtido nota mínima de 450

pontos (Prouni e Fies) e não ter zerado a redação.

Inscrições pelo site siteprouni.mec.gov.br


