VESTIBULAR 2° SEMESTRE

DAS INSCRIÇÕES
O Grupo Educacional Prominas declara abertas as inscrições para o vestibular
agendado referente ao 2° semestre de 2018, para os cursos de graduação
presencial das Faculdades Única de Ipatinga, Timóteo e Contagem; e
Faculdades Prominas, em Montes Claros.
Para se inscrever, o candidato deverá comprovar a conclusão do ensino médio
por meio do Histórico Escolar no momento da matrícula.
As inscrições para o vestibular das três unidades das Faculdades Única são
feitas exclusivamente pela internet via site www.faculdadeunica.com.br .
Para as Faculdades Prominas, as inscrições são feitas exclusivamente pela
internet via site www.prominasmoc.com.br .
METADE DO PERÍODO GRATIS
O Grupo Educacional Prominas é a única instituição a conceder um desconto
de 50% em todo o primeiro semestre dos cursos de graduação das faculdades
integrantes.
Atenção
Os candidatos que já possuem algum tipo de bolsa de estudo não serão
contemplados com esta promoção.
PROMINAS SOCIAL NO VESTIBULAR
Como toda instituição responsável que preocupa com a sociedade em que ela
está inserida e desenvolve projetos a fim de contribuir com o crescimento da
mesma, o grupo Educacional Prominas também desenvolve ações sociais sem
fins lucrativos.
Para este vestibular, não será cobrada nenhuma taxa de inscrição, o
candidato fará a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os donativos
deverão ser entregues no dia da aplicação das provas do vestibular e doado às
famílias carentes e entidades da região.
FORMAS DE INGRESSO
O candidato tem três opções de formas de se ingressar nos cursos de
graduação. São elas:



Vestibular agendado
Análise da nota do ENEM



Análise do Histórico Escolar

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Existem três possibilidades de investimento. São elas:
*Consulte condições clicando no link







Fies
Prouni (Para bolsas parciais)
Educamais Brasil
Parcelamento próprio até 70%
Credies
Pravaler

DOS DESCONTOS
Serão concedidos descontos nas seguintes situações:
Transferência: Os alunos vindos de outras instituições serão contemplados com
desconto de até 25% no valor de todo o curso;
Obtenção de Novo Título: Os alunos já graduados que têm interesse em obter
um novo título serão contemplados com um desconto de até 25% em todo o
curso;
Retorno: Para os alunos que trancaram o curso e desejam retomar os estudos,
o Grupo Prominas está concedendo 50% de desconto no restante do curso.
Para mais informações:
Faculdades Única: 0800 724 2300
Faculdades Prominas: 0800 283 9444

