Ao ESCOLHER O CURSO, faça a pesquisa por INSTITUIÇÃO e digite “LUTERA”
Serão apresentadas as SETE (7) Instituições ULBRA no Brasil, conforme os MUNICÍPIOS em que
estamos localizados. Veja o quadro abaixo:

Para visualizar os 9 Campi da ULBRA no RS, clique em: “ UNIVERSIDADE LUTERANA DO
BRASIL – ULBRA” e o sistema abrirá a relação de todos os locais em que estamos no Brasil.
Localize o Estado do RS e, lá, as cidades onde estamos com os cursos presenciais. Veja o
próximo quadro.
Nestes nove locais existem também opções em EAD. São eles:










Cachoeira do Sul
Canoas
Carazinho
Gravataí
Guaíba
Porto Alegre
Santa Maria
São Jerônimo
Torres

Os demais municípios em todo o Brasil que resultam desta pesquisa referem-se a outras
opções SOMENTE de Polos EAD que a ULBRA tem para oferecer.
Veja como o sistema irá lhe apresentar, por exemplo, a oferta de bolsas em Guaíba/RS quando
você selecionar este município:

As demais Unidades da ULBRA no Brasil possuem SOMENTE UM LOCAL de oferta do Ensino
Presencial. Assim, basta clicar no local desejado e você já visualizará as bolsas ofertadas
conforme demonstramos no quadro a seguir como se apresenta a Unidade de Porto Velho/RO:

TODOS os 15 LOCAIS de oferta de bolsas da modalidade PRESENCIAL da ULBRA também
possuem oferta de BOLSAS na modalidade EAD. Basta você pesquisar e encontrar o curso que
deseja.

MUITO IMPORTANTE: Em TODOS OS LOCAIS DE OFERTA DE BOLSAS da ULBRA, tanto
presencial como EAD, somente ofertamos bolsas INTEGRAIS (100%).
Desta forma, se a RENDA POR PESSOA de seu grupo familiar for superior a R$ 1.182,00 (1,5
salários mínimos nacionais) você NÃO PODERÁ concorrer a nenhuma de nossas bolsas e o
sistema do PROUNI irá lhe apresentar a seguinte mensagem: “Não há oferta disponível para
o termo especificado”.

Veja o quadro a seguir:

Diretoria de Ação Social e Filantropia
Janeiro/2015.

