virtual e cursos UNP

Você sabia que a UNP – Universidade Potiguar é a única instituição privada de ensino superior
do Estado do Rio Grande do Norte? Uma boa opção para você que deseja começar uma
faculdade. Nesse artigo vamos mostrar o passo a passo para conhecer os cursos UnP 2020.
Para que você seja capaz de se candidatar a uma das vagas disponíveis, mostraremos
também o passo a passo das inscrições UnP 2020. Ao ﬁnal do artigo, mostraremos como
garantir uma bolsa de estudos, para estudar pagando mensalidades que cabem no bolso.
Dessa forma você fará economia.

Passo a passo para consultar os cursos UnP 2020
Vamos começar com as orientações para conferir os cursos disponíveis. Assim como a
maioria das instituições de ensino da atualidade, a UnP mantem uma página online. O site
oﬁcial informa sobre os cursos, as vagas, o vestibular e muito mais. Para consultar os cursos
UnP 2020 disponíveis, basta seguir essas instruções:
1. Acesse a página oﬁcial da universidade através desse link https://unp.br/
2. No menu “cursos”, escolha a modalidade de curso (presencial ou virtual, por exemplo)
e clique sobre o link.
3. Você verá uma lista de cursos na página.
4. Clique sobre o curso desejado para ter mais informações a respeito.

Cursos UnP 2020
Para que você tenha ideia de quais cursos estão disponíveis, separamos uma lista com
alguns deles. São os mais concorridos na instituição, com uma grande demanda de inscrições
todos os anos. Todos bem-conceituados pelo MEC:
Engenharia Civil
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Comunicação Social – Jornalismo
Engenharia de Produção
Produção Audiovisual
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Para fazer um dos cursos acima é fundamental que você se inscreva no vestibular da
instituição. Não sabe como? Aqui você ﬁca por dentro do passo a passo das inscrições UnP
2019.

Passo a passo inscrições UnP 2020
Quer garantir a sua vaga? Então está na hora de fazer a sua inscrição. Muitos alunos ﬁcam
interessados nos cursos UnP 2020, mas não sabem como funciona o processo seletivo.
Por isso criamos um tutorial completo, com links e informações que vão te ajudar a navegar
pelo site da instituição. Conﬁra:
1.
2.
3.
4.

Acesse o site oﬁcial da faculdade através do link https://unp.br/
Dentro do site, clique em “inscreva-se” (botão laranja).
Clique sobra a cidade desejada, entre as opções disponíveis na tela.
Na página seguinte, selecione o curso, a modalidade, o turno e preencha com os seus
dados pessoais.
5. Continue as instruções na tela para ﬁnalizar a sua inscrição.
Viu só como é simples? As inscrições UnP 2020 são realizadas pela internet, o que garante
comodidade. Você nem precisa sair da sua casa, desde que tenha acesso a um computador
ou dispositivo móvel conectado à internet. Seguindo as instruções acima você conseguirá se
inscrever em questão de minutos.

Bolsas de até 50% UnP 2020
A Universidade Potiguar oferece bolsas incríveis de estudo. Pouca gente sabe, mas é possível
cursar pagando até a metade do valor original da mensalidade. Se você quer fazer economia,
vale a pena ﬁcar de olho nas ofertas.
Existem instituições parceiras dessa universidade responsáveis por selecionar alunos. Uma
delas é a Quero Bolsa. Através da plataforma você pode conseguir uma vaga com valores
diferenciados.
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Para que você faça as inscrições UnP 2020 e consiga um preço bem camarada, separamos
um passo a passo que vai te ajudar.

Bolsas de até 50% UnP 2020 Quero Bolsa
Para garantir agora mesmo a sua bolsa de estudos para pagar bem mais barato no seu curso
dos sonhos, siga as instruções abaixo:
1. Acesse a página oﬁcial da UnP no site da Quero Bolsa no link
https://querobolsa.com.br/unp-universidade-potiguar
2. Procure pelo desejado, ﬁltrado pela cidade.
3. Você verá uma lista com as opções de vagas para a instituição. Os detalhes com os
preços estão disponíveis para consulta.
4. Clique em “ver detalhes da bolsa” escolhida para ver mais informações.
5. Clique em “quero essa bolsa” para conﬁrmar.
6. Faça login no Quero Bolsa.
7. Faça a pré-matrícula online de forma rápida.
8. Agora é só imprimir o comprovante e pronto.

Informações de contato UnP 2020
Agora que você já conhece os cursos UnP 2020, sabe como se inscrever e como conseguir
uma bolsa, está na hora de se preparar para o vestibular. Se ﬁcou com alguma dúvida,
poderá entrar em contato diretamente com a universidade.
O telefone para contato é o (84) 4020-7890. Você também pode mandar uma mensagem
online, através de formulário disponível nesse link https://unp.br/contato/. Agora, se você
deseja encontrar o endereço de alguma unidade, basta procurar através dessa página
https://unp.br/institucional/localizacao/
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