
Criciúma, 01 de outubro de 2021.

Comunicado nº 01/2021

Assunto: Renovação de Matrículas 2022.

ORIENTAÇÕES PARA RENOVAÇÃO MATRÍCULAS 2022

Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Chegamos a mais um período de renovação de matrículas. Agradecemos toda a confiança
depositada em nosso colégio.

Conforme Edital de Matrículas publicado no portal do Colégio, no menu Matrículas e enviado por
e-mail, o processo de renovação das matrículas para o ano de 2022 será de 18 a 22/10/2021. Para renovar a
matrícula do(a) seu(a) filho(a), pedimos que leiam com atenção as informações que seguem:

1) Documentos para renovação:

- Edital de Matrícula nº 01/2022, contendo todas as informações sobre valores, prazos, etc.

- Requerimento de Matrícula (deve ser devolvido ao Colégio, preenchido – com todas as
informações solicitadas – e assinado pelo responsável).

- Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (deve ser devolvido ao Colégio, preenchido –
com todas as informações solicitadas – e assinado pelo responsável).

2) Informamos gerais:

- A matrícula só será efetivada caso o responsável não possua pendências financeiras ou
documentais, quando o Requerimento de Matrícula e o Contrato de Prestação de Serviços forem
entregues assinados e for realizado o pagamento da parcela de janeiro de 2022, com vencimento em
10/01/2022. Caso o responsável possua pendências financeiras, é necessário realizar a negociação no portal
Minha Unesc, menu Financeiro, Negociação, ou comparecer na CENTAC – Bloco do Estudante, no horário
das 8h30 às 21h, de segunda a sexta-feira.

- O Colégio Unesc oferecerá o Período Integral com Imersão Bilíngue, para alunos do 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental Anos Iniciais, das 7h30 às 13h15. Os alunos que cursaram o Integral em 2021 têm
preferência nas vagas e devem fazer a renovação de 18 a 22/10. Após este prazo, as vagas serão preenchidas
por ordem de matrícula. A primeira parcela do Período Integral terá vencimento em fevereiro de 2022.

As matrículas poderão ser realizadas na Secretaria do Colégio, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

- A Unesc poderá conceder Bolsas e/ou Descontos Promocionais conforme Regulamento e/ou
Edital a serem publicados pelo Colégio UNESC, com número de vagas limitadas unilateralmente pelo
Colégio.



- Os pais que desejarem debitar em conta os valores das mensalidades do ano de 2022 (a partir da
parcela do mês de fevereiro) poderão solicitar a autorização para débito em conta na Secretaria do Colégio
ou na CENTAC (bancos: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco). Caso já
possuam débito automático, devem pagar a 1ª parcela da anuidade com boleto, sendo que as demais
parcelas serão debitadas automaticamente.

- Os boletos referentes às parcelas de janeiro a dezembro de 2022 serão disponibilizados no Portal
Minha Unesc, no menu Financeiro. Para acessar, informar o código de matrícula e senha do(a) aluno(a).

- A taxa da APP (Associação de Pais e Professores), será no valor de R$50,00, por família, em janeiro.
O boleto estará disponível no Portal Minha Unesc, menu Financeiro.

- A lista de materiais estará à disposição no Portal do Colégio, até o fim do mês de outubro.

- Aos alunos contemplados com a “Nossa Bolsa Colégio Unesc”, no ano de 2021, é necessário
realizar todo o processo de renovação da bolsa, antes da renovação da matrícula. Atenção ao prazo de
inscrição e entrega de documentação para renovação da bolsa conforme Edital próprio.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a secretaria do Colégio, por e-mail (colegiounesc@unesc.net) ou
pelo telefone (48) 3431 2530.

DATAS IMPORTANTES:

● 18/10/2021 a 22/10/2021 matrícula para alunos atuais, do Ensino Fundamental ao Ensino
Médio;

● 25/10/2021 a 05/11/2021 matrículas para alunos novos;
● 27/09/2021 a 10/12/2021 matrícula para preenchimento de eventuais vagas remanescentes.

Pedimos especial atenção aos prazos e critérios, pois o estudante poderá perder o direito à vaga.

Colocamo-nos à disposição para orientações e agradecemos pela confiança na escolha do Colégio
Unesc.

Giselle dos Passos Vieira
Diretora

mailto:colegiounesc@unesc.net

