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EDITAL n. 131/2015 - REOPÇÃO 
 

A Universidade do Extremo Sul Catarinense, 
UNESC, abre Reopção para os cursos abaixo 
relacionados, em função do não preenchimento das 
vagas no Concurso Vestibular ACAFE - 2º 
Semestre/2015. 

 
 

1. A Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, comunica que, conforme previsto no 
item 8.1 do Edital n. 112/2015, por não terem sido preenchidas todas as vagas nos cursos 
relacionados no item 6, por ausência de candidatos excedentes nos mesmos, abrirá 
oportunidade de Reopção a candidatos aprovados no Concurso Vestibular ACAFE - 2º 
Semestre/2015. 
 

2. Os candidatos nessa situação, interessados em concorrer às vagas, deverão comparecer 
junto à Central de Atendimentos (CENTAC), no Campus da UNESC, no período de 
21/07/2015 a 28/07/2015, no horário das 9h30 às 21h, para fazer o requerimento de 
Reopção mediante a apresentação do Boletim de Desempenho fornecido pela ACAFE. 
 

3. A relação das vagas por curso e os pedidos de Reopção deferidos pela Universidade serão 
publicados no mural da Secretaria Acadêmica e no site www.unesc.net, no dia 29 de 
julho de 2015. 
 

4. As vagas de Reopção serão preenchidas, se houver mais candidatos que vagas, 
obedecidos os seguintes critérios de classificação: 
a) Primeiro, os candidatos aprovados pelo Vestibular ACAFE – 2º Semestre/2015 para 

cursos da UNESC, obedecida a pontuação total no vestibular. 
b) Segundo, outros candidatos aprovados no Concurso Vestibular ACAFE - 2º 

Semestre/2015, independente de sua opção por curso ou Instituição, obedecida a 
pontuação total no vestibular. 
 

5. Os candidatos que tiverem seus pedidos de Reopção deferidos deverão efetivar matrícula, 
no dia 31 de julho de 2015, das 13h30 às 19h, na CENTAC – Central de Atendimento 
ao Acadêmico – sala 06, Bloco do Estudante, mediante apresentação da documentação 
exigida no Edital n.112/2015 aprovados ACAFE e do pagamento da 1ª parcela da 
semestralidade. 

 
 
6.  CURSOS COM VAGAS EM REOPÇÃO 

 
• Administração – Noturno 

• Arquitetura e Urbanismo – Vespertino 

• Biomedicina – Vespertino 

• Ciência da Computação – Noturno 



 

• Ciências Contábeis – Noturno 

• Direito – Matutino e Noturno 

• Educação Física – Licenciatura – Noturno 

• Enfermagem – Noturno 

• Engenharia Ambiental e Sanitária – Matutino 

• Engenharia Civil – Matutino e Noturno 

• Engenharia de Produção – Noturno 

• Engenharia Mecânica – Noturno 

• Engenharia Química – Noturno 

• Farmácia – Noturno 

• Fisioterapia – Noturno 

• Nutrição – Noturno 

• Odontologia – Matutino 

• Psicologia – Noturno 

 
 

 
Criciúma, 20 de julho de 2015. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Gildo Volpato 
Reitor da Unesc 

 


