
PROCESSO 
SELETIVO 

PROUNI 23.1



Agora é Digital!
Através do link de inscrição o aluno inicia seu processo seletivo para o PROUNI 23.1

Graduação Presencial : http://uniateneu.inscricao.crmeducacional.com/login/54
Graduação EAD : http://uniateneu.inscricao.crmeducacional.com/login/55

Primeiro passo:
1 -Login – Candidato 
deve inserir o CPF para 
iniciar a inscrição

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Funiateneu.inscricao.crmeducacional.com%2Flogin%2F54&data=05%7C01%7Cleide.severo%40uniateneu.edu.br%7Cbc1d3217793f455efe1208db1911b4e7%7C1b8d6bd90a4842a7be82971894650030%7C0%7C0%7C638131336056451672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I7cON3P1OF7phmTmU1w37lo0WvqZWAnrwcDkz4lUo34%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Funiateneu.inscricao.crmeducacional.com%2Flogin%2F55&data=05%7C01%7Cleide.severo%40uniateneu.edu.br%7Cbc1d3217793f455efe1208db1911b4e7%7C1b8d6bd90a4842a7be82971894650030%7C0%7C0%7C638131336056451672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tkL8yjNYjk26d8npCA0a1gxzlayT7y53pBihWCvY90Y%3D&reserved=0


Ao inserir o CPF – irá 
aparecer um alerta de 
“DE ACORDO” com as 
informação registradas.
Clica em Declaro e Li e 
PROSSEGUIR 



digita nome completo 

Registra e-mail 

Informa o Telefone 
Candidato irá 

criar uma 
Senha de 

acesso
xxxxxxxxxxx Clica em Avançar 

ETAPA 1 – LOGIN



ETAPA 2 – CURSO 

Unidade pré-selecionada

Opção de Curso
Turno 
Período de Ingresso 

Clica em AVANÇAR para 
próxima etapa 



ETAPA 3 – DADOS PESSOAIS  

Candidato informa o % da BOLSA 
PROUNI ( 50% OU 100% ) 

Na opção Grupo Familiar : Caso seja 
somente ele, deve escolher o item : 
SOMENTE O CANDIDATO.

* Na condição se candidato tenha 
mais um no Grupo Familiar escolhe  
o item  1  e assim por diante.

Clica em arquivos para ir 
anexar a documentação

Informar Data de 
Nascimento



Anexar documentos – Clica em ANEXAR ARQUIVOS  

Para documentação que contem um * é obrigatório  

a ser anexado para avançar para próxima etapa.  

Candidato deve anexar documentação 

Documentação 
necessária para o 

processo 



Candidato vai anexando os 
documentos e pode 

acompanhar os arquivos 
anexados. 

Documentos necessários a ser enviados



Após anexar todas as 
documentações necessários 

Clica em “OK”

Em Seguida AVANÇAR 



Nessa tela o candidato consegue observar o status da sua inscrição –
Enquanto sua documentação é enviada para comissão avaliadora que 

tem 48 horas para análise. 

Candidato receber SMS
Confirmando sua inscrição.



Caso deseje o candidato pode visualizar sua ficha de 
inscrição do processo .

Exibir comprovante > Visualizar > Comprovante de Inscrição



Aluno receberá 
uma comunicação 

tanto via SMS e por 
e-mail informando 

aprovação do 
processo.

Candidato deve efetuar o login com senha 
para verificar o status da inscrição

s

STATUS : APROVADO e 
AVANÇA para próxima etapa 

2023.1



MODELO DO EMAIL  
Candidato recebe a comunicação 

de APROVAÇÃO também via e-
mail junto com o CUPOM de 

DESCONTO do PROCESSO 
SELETIVO

Cupom PROUNITESTE100



Nessa etapa o candidato deve complementar sua inscrição 
de matricula com os dados necessários 

Em seguida clique 
AVANÇAR 

Enviar documentação necessária para Matricula 



Após enviar documentação da 
Matricula , candidato irá 
AVANÇAR para etapa de 
pagamento de Matricula

Clicando em REALIZAR 
PAGAMENTO



Na situação que o candidato for contemplado com 
uma bolsa parcial de 50% é necessário incluir o 
cupom de desconto para obter o desconto na 

matricula  

GRADUAÇÃO PRESENCIAL GRADUAÇÃO EAD



Na situação de 100% da Bolsa – Candidato 
inseri o cupom (Nesse exemplo 

“PROUNITESTE100”) clica em validar e 
desconto será aplicado  e FINALIZAR para 
emissão do comprovante de isenção de 

pagamento



Candidato deve inserir o cupom que é enviado por e-mail e VALIDAR 
para efetuar o pagamento com desconto da MATRICULA  

Exemplo : Cupom com 90% de 
desconto na Matricula



Após VALIDAR o desconto, será processado a forma de pagamento da matricula
na condição boleto ou cartão

▪ Clicar na opção desejada para prosseguir com o pagamento.
▪ BOLETO : Tem opção de visualizar os dados do boleto 

▪ Cartão : Necessário inserir as informações do Cartão para pagamento
▪ E clica em Finalizar para concluir o pagamento para emissão do comprovante 

CONDIÇÃO BOLETO  CONDIÇÃO CARTÃO 

Pronto! Processo concluído, agora 
é aguardar o setor matriculas com as devidas 

informações.



Cronograma 
Inscrições: 28 a 03 de Março 

Resultados:
1ª Chamada - 7 de março 

2ª Chamada - 21 de março 

Entrega de documentos :
1ª Chamada - 7 a 16 de março

2ª Chamada - 21 a 30 de março 

Lista de Espera Manifestar interesse 
5 a 6 de abril 

Resultado - 10 de abril 



PROCESSO SELETIVO PROUNI 23.1

Informações: 0800 006 1717
ou pelo chat de relacionamento 

https://queroserateneu.com.br/chat/atendimento-online/ 


