RENOVAÇÃO DE BOLSAS
Se no 1º semestre havia dúvida e medo quanto a credibilidade da UNEafro diante as Universidades parcerias, essa
dúvida já não existe. Mais de 500 bolsistas das diversas
Faculdades se filiaram à UNEafro e realizaram sua renovação de bolsa sem traumas, com comodidade e com
baixíssimo custo financeiro.
Mas para evitar transtornos, é preciso ficar atento aos
prazos! Para aqueles que não fizeram a adesão, ainda
está em tempo. Quem já é filiado e ainda não entregou
os relatórios, deve fazê-lo. Todas as orientações podem
ser obtidas no site da UNEafro. Veja os prazos para as
renovações de bolsas nas faculdades/universidades
parceiras:

USF – Período de rematrícula: 07/12 a 05/01
Envio da 1ª Lista: 03/12
Prazo de entrega de relatórios: 28/11
FESB – Período de rematrícula: 04 a 08/01
Envio da Lista: 11/12
Prazo de entrega de relatórios: 05/12
FAAT – Período de rematrícula: 26/11 a 13/01
Entrega da Carta: a partir de 05/12
Prazo de entrega de relatórios: 28/11
FIRP – Período de rematrícula: até 23/12
Entrega da Carta: a partir de 05/12
Prazo de entrega de relatórios: 02/12
UNIFAI – Período de rematrícula: 11 a 22/01
Entrega da Carta: a partir de 09/12
Prazo de entrega de relatórios: 05/12

II Assembleia da UNafro
Vem aí a II Assembleia da UNafro! Chegou a hora fazermos um balanço das ações práticas e da condução da nossa luta em
2009 e planejarmos as atividades para o próximo ano. O Encontro do Conselho Geral da UNEafro – CGU será realizado no
dia 19 e 20 de dezembro e o local será confirmado nos próximos dias. A Reunião de Coordenadores, no dia 28/11, será o
momento para definir os últimos encaminhamentos antes do Encontro. Para dar continuidade aos trabalhos e traçar novas
metas é indispensável que todos os membros do CGU estejam presentes. Acompanhem as informações pelo site da
UNEafro-Brasil.

DICAS PARA O
Essas dicas foram preparadas pensando em proporcionar um momento agradável a todos(as) que vão fazer a prova nos dias 5 e 6 de Dezembro. No sábado dia 5, das 13h às 17h30 serão aplicadas duas provas e no domingo dia 6, das 13h às 18h30, o período de duração será
maior, pois além de outras duas provas, será aplicada a redação.
NA VÉSPERA:
• Conheça o local da prova. Isso é importante para saber o tempo necessário para chegar, o que facilita sua organização no dia da prova.
• Faça atividades mais relaxantes, sem muito esforço físico.
• Faça uma alimentação leve e saudável.
• Procure não estudar na véspera. O que você tinha para aprender já aprendeu. Agora, é o momento de relaxar sua mente e trabalhar seus
medos e receios.
• Não consegue ficar sem estudar? Substitua o estudo pela leitura de jornais, revistas etc.
• Se precisar de algum tipo de medicamento, procure orientação médica. Não se automedique.
• Descanse bastante e durma pelo menos sete horas.
NA HORA DA PROVA:
Antes de ir para a prova, faça refeições à base de massas, legumes cozidos, folhas, gelatina e frutas e prefira água e sucos naturais.
• Leve para a sala da prova uma garrafa de água mineral e uma barra de cereal.
• Cuidado com o horário de fechamento dos portões. Chegue ao local uma hora antes do horário da prova, pois isso contribui para você se
familiarizar com o ambiente.
• Não se esqueça de levar a original do documento de identidade, dois lápis, borracha, apontador e duas canetas (preta ou azul). Para as provas específicas, não se esqueça de verificar o material pedido.
• É importante relaxar alguns minutos antes da prova. Faça exercícios de respiração.
• Comece a responder às questões mais fáceis, independentemente da disciplina.
• Grife os tópicos principais das perguntas, pois isso facilita a identificação da proposta da questão.
• Não fique muito tempo numa mesma questão.
• Não se preocupe com os outros candidatos, principalmente se entregarem a prova antes de você. Aproveite ao máximo o tempo que você
tem.
E O MAIS IMPORTANTE:
• Acredite em você! Só pelo fato de chegar até onde chegou, você já pode se considerar um grande vencedor.
• Acalme-se. O nervosismo nos faz acreditar, muitas vezes, que não somos capazes de alcançar determinados objetivos. Pois bem, essa é a
hora de driblar o receio e o medo.
Respire fundo, respeite seus limites e tenha confiança em você mesmo! Boa prova a todos os candidatos!
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BOLSAS DE ESTUDOS
O empenho incessante da UNEafro em estabelecer novas parcerias tem trazidos aos(as) estudantes dos nossos núcleos de cursinhos pré-vestibulares, muitas novidades. Seguindo as informações abaixo, para cada universidade e
obedecendo as datas, vamos garantir que os(as) interessados(as) consigam se inscrever, fazer o vestibular, matrícula... sem preocupação ou correria, garantindo, o ingresso de um número expressivo de estudantes no ensino superior. Somos responsáveis por essas informações e pelo cuidado para que elas cheguem ao nosso povo. Vamos nos
ater a isso e cumprir nosso papel de liderança!

Orientações Gerais sobre bolsas nas faculdades/universidades conveniadas
UMC - Universidade Mogi das Cruzes

UNIFAI - Centro Universitário Assunção

Bolsas de 30% a 70%

Bolsas de 50%

A UMC, que tem um campus em Mogi das Cruzes e outros dois
na Penha, concretizou a parceria com a UNEafro. O percentual
das bolsas varia de 30% a 70%, conforme o valor do curso, tais
como: Administração, Direito, Psicologia, Letras, Pedagogia,
Fisioterapia, Nutrição, Arquitetura, entre outros. A inscrição
para o vestibular eletrônico poderá ser feita até Janeiro/2010.
Os interessados devem comparecer a uma das reuniões de
orientação, antes de se inscreverem para o vestibular.

A UNIFAI formalizou o convênio com a UNEafro, oferecendo
bolsas de 50%, com isenção da taxa do vestibular. São dezenas de cursos de graduação e tecnologia, tais como: Direito, Administração, Pedagogia, História, Geografia, entre outros. Para retirar a Carta de Encaminhamento, indispensável para a efetivação da inscrição, os interessados devem comparecer a uma das reuniões para orientações sobre Bolsas de
Estudos.

FAAT - Faculdade de Atibaia

FIRP - Universidade Ribeirão Pires

Bolsas de 50% e 100%

Bolsas de 50% e 70%

Os estudantes dos núcleos da UNEafro já podem se inscrever
no vestibular da FAAT, em Atibaia, para concorrer às bolsas de
estudos. Para efetivação da inscrição no vestibular, os candidatos concorrentes às bolsas de 100% e 50% deverão retirar a
Carta de Encaminhamento, que será entregue nos núcleos das
cidades de Atibaia, Bragança Paulista, Itatiba, Piracaia e Jundiaí (veja quais são os núcleos no Edital, no site da UNEafro), e
efetuar a contribuição de R$ 10,00 e R$ 20,00, respectivamente, até o dia 05 de Janeiro/10. Todos os interessados
devem estar cientes das orientações constantes no Edital de
Seleção de Bolsas
UNEafro-Brasil/FAAT,
no
site
www.uneafrobrasil.org.

Mais uma boa notícia confirmada! A FIRP divulgou as orientações para o Processo Seletivo 2010. Para efetivação da
inscrição no vestibular , é necessário ter em mãos a Carta
de Encaminhamento, que será entregue no Núcleo Ecauê,
em Ribeirão Pires, e no Escritório Central da UNEafro , até o
dia 16 de Dezembro. Os candidatos concorrentes deverão
efetuar a contribuição de R$ 15,00, para bolsas de 70%
(estudantes dos núcleos), e R$ 20,00, para bolsas de 50%
(pessoas indicadas). Os valores serão destinados à manutenção dos trabalhos do Escritório Central da UNEafro.

FESB - Inscrições encerradas
As inscrições para o vestibular da FESB, que acontece neste sábado, dia 28/11, se encerraram no dia 25/11. A relação dos contemplados será divulgada no site da UNEafro a partir do dia 03/12. A
efetivação da matrícula será realizada mediante Carta de Contemplação da UNEafro.

UNICASTELO - Aguardem novidades!
A UNEafro e a Unicastelo, que fica a 15 metros da Estação João
Bosco, em Itaquera, realizaram , nesta semana, uma reunião
para a finalização dos detalhes da parceria. Há possibilidades de
bolsas de 50% e 100%. A Reitoria informará, nos próximos dias,
quais serão os procedimentos para o processo seletivo. Acompanhe as informações pelo site da UNEafro-Brasil.

As Reuniões para orientações sobre as Bolsas de Estudos acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 19h e aos sábados, às 14h, no Escritório Central, sito na Rua Abolição, 167—Bela Vista—São Paulo.
Todos os interessados devem participar desta reunião para obter as orientações e sanar eventuais dúvidas.

