
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 
 

EDITAL n. 36/2015  

  

Altera o Edital nº 199/2014, que dispõe sobre o Processo 

Seletivo Unificado, para ingresso nos cursos de graduação e 

para ocupação de vagas disponíveis na primeira e em diversas 

fases desses, no primeiro semestre de 2015, da Universidade do 

Extremo Sul Catarinense – UNESC. 

                            

A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 

DE CRICIÚMA – FUCRI, torna pública alteração do Edital nº 199/2014, nos seguintes termos: 

 
1 - DAS ALTERAÇÕES:   
 
 

1.1 O subitem 3.2.3 do item 2. Passa a vigorar com a seguinte alteração de datas: 

 

Os candidatos classificados por mérito da inscrição do 3º período, que desejarem solicitar 
descontos, previsto no item 5.6, ou participar do programa Nossa Bolsa - Licenciatura 
deverão agendar a realização das entrevistas para os dias 26 e 27/02, 02 e 03/03/2015 por 
meio do telefone 3431-2710 - CPAE, nos períodos matutino, vespertino ou noturno. 

 

1.2. O subitem 4.6 do item 3. Passa a vigorar com a seguinte alteração de datas:  

 

A classificação final dos candidatos (considerando o perfil socioeconômico) inscritos no 3º 
período será homologada por Ato da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, conforme 
relação apresentada pela Comissão de Seleção, sendo publicada na data de 05/03/15, nos 
murais e na homepage da UNESC. 

 
1.3. O subitem 7.4.1 do item 7 passa a vigorar com a seguinte redação e alteração na data:  

 
A Matrícula dos classificados para ingresso nos cursos de Licenciatura (vespertino) 
do Programa Nossa Bolsa será realizada no período de 06, 09 e 10/03/2015, na Centac 
– Central de Atendimento ao Acadêmico. Para os ingressantes que não participaram do 
Programa Nossa Bolsa e demais descontos a matrícula será realizada nos dias 02, 03, 04, 
06, 09 e 10/03/2015, na Centac – Central de Atendimento ao Acadêmico 
 

 
2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

     2.1 Permanecem inalteradas todas as demais condições do Edital nº 199/2014. 

 

Criciúma/SC, 27 de fevereiro de 2015. 

 

 

Prof. Dr. Gildo Volpato 
Reitor 


