
INFORMAÇÕES INICIAIS PARA ALUNO PROUNI  

Lista de Espera 2021.2 

Assinatura do termo PROUNI será entre os dias 15 e 22/09/2021, no horário de 
atendimento conforme cada campus. O aluno aprovado terá a matrícula trancada a fim 

de evitar perda acadêmica. 
 

As orientações abaixo devem ser seguidas apenas por aqueles que assinaram o termo de 

concessão da bolsa PROUNI.  

Importante menores de 18 anos: 
O termo PROUNI é assinado pelo representante legal (nome do representante constará no termo), e no 

atendimento deverá apresentar original e cópia do CPF e RG. No Portal Unigranrio deve ser feito o cadastro do 

responsável legal antes de cumprir os dois últimos itens identificados.  O usuário do responsável legal é o número 

de CPF. 

 

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. 

 Abrir a tela principal do Portal, clicar no menu “Matrícula”, item “Fazer Matrícula”. 

 Na tela “Matrícula”, criar sua assinatura on-line e assinar o pré-contrato, na etapa 6. (*) 

 Na etapa 7, cadastrar seu plano de estudos. Aceite somente as disciplinas de 1ª fase. (*) 

 

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. 

 

AO CUMPRIR TODAS ESSAS ETAPAS, SUA MATRÍCULA ESTARÁ CONFIRMADA. 

 

Parabéns e seja bem-vindo a Unigranrio! 

 
SEBBA – SETOR DE BOLSAS E BENEFÍCIOS 

DIVISÃO FINANCEIRA 


