
 

Universidade do Extremo Sul Catarinense 

Unidade Acadêmica de Humanidade Ciências  e Educação 

CURSO  PREPARTÓRIO PARA O ENEM UNESC 

Para realizar a inscrição o candidato deverá entregar fotocópia simples (xerox) dos documentos, a seguir 
mencionados, conforme cada situação: 
 

SITUAÇÃO 1  Para candidatos que já concluíram o ensino médio: 
� Documento de identificação: RG ou CPF 

� Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio 

� Declaração da Unidade Escolar, caso tenha concluído o Ensino Médio em Instituição Privada com bolsa integral 
� Cópia do Comprovante de inscrição do ENEM 2013 

 

SITUAÇÃO 2  Para candidatos que não concluíram o ensino médio: 
� Documento de identificação: RG ou CPF 

� Cópia do Comprovante de inscrição do ENEM 2013 

 

SITUAÇÃO 3  Para candidatos que estão cursando o ensino médio: 
� Documento de identificação: RG ou CPF 

� Declaração da unidade escolar que está cursando o ensino médio (no caso de estudantes da escola pública) 



� Declaração da Unidade Escolar,  que esta cursando o ensino médio(todos os anos) com bolsa integral (no caso de 

estudantes da escola particular) 

� Cópia do Comprovante de inscrição do ENEM 2013 
 

 
1 Ficha de Inscrição 
 

Nome:________________________________________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________ 

Bairro:___________________________________________________________________________ 

Cidade:___________________________________________________________________________ 

Fone comercial:__________________________________________________________________________ 

Fone celular: ____________________________________________________________________________ 

Email:__________________________________________________________________________________ 

Escola que estudou ou estuda o ensino médio __________________________________________________ 

Ano que se formou: _______________________________________________________________________ 

 

2. Em qual área do conhecimento você apresenta mais dificuldade? Ex: (  )Redação (  ) Português, ( ) 

Matemática outros: _______________________________________________________________________ 

 

3. Pretende escolher qual curso de graduação:__________________________________________________ 

 



3. Escolha a Turma conforme disponibilidade de Data e horário : 
 

 (      )Turma 1: Sábado das 7:30 as 11:40  - Início em Agosto: 17 Mini Auditório Curso de Educação Física 

 (      ) Turma 2 Quinta das 13:15 as 17:15 -  Início em Agosto: 22  Bloco O sala 4 

 (      )Turma 3: Quinta das 19h as 22h  - Início em Agosto: 22  Bloco O sala 1 

 

 

Obs: A UNESC se reserva no direito de não formar turma caso o número de inscritos seja inferior a 20 

candidatos. 

 

3 Onde fazer a inscrição na UNESC 
CENTAC Bloco do Estudante 

 


