
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 
 

EDITAL n. 149/2015  

  

Altera o Edital nº 140/2015 que dispõe sobre o Sistema de 

Ingresso por Mérito nos cursos de graduação no 2º semestre de 
2015, na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, com 
concessão de bolsas de estudos do Programa Nossa Bolsa e 

determina novas disposições conforme seguem. 
                            

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

DE CRICIÚMA – FUCRI, torna pública alteração do Edital nº 140/2015, nos seguintes termos: 

 
1 - DAS ALTERAÇÕES:   
 

 
1.1 – O item “2 - DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS DO PROGRAMA NOSSA 

BOLSA”, passa a vigorar com alterações de redação nos subitens 2.1.2 e 2.1.3, bem como,  

acrescido do subitem 2.1.4, nos seguintes termos: 

 
 

2.1.2 Não ter sido acadêmico em nenhum dos cursos de graduação da Unesc no primeiro 
semestre de 2015 ou ter se matriculado no segundo semestre de 2015, exceto o 
disposto no item 2.1.4.  
2.1.3 Não ter efetuado desistência, abandono ou trancamento em um dos cursos de 
graduação da Unesc no período compreendido do mês de janeiro a julho de 2015, exceto 
o disposto no item 2.1.4.  
2.1.4 Este Edital se aplica aos acadêmicos que abandonaram ou desistiram dos seus 
cursos ainda na primeira fase e durante o primeiro semestre de 2015. 
 

 
1.2 -  O subitem 4.1 do item “4 - DAS INSCRIÇÕES”, passa a vigorar com a seguinte alteração de 

data: 

  
4.1 As inscrições serão realizadas no período de 27/07/2015 a 07/08/2015 no horário 
das 9h30 às 20h30 no Campus da UNESC – Centac (Central de Atendimento ao 
Acadêmico) Av. Universitária, nº 1105, Bairro Universitário, Criciúma/SC, e no site 

www.unesc.net/viaexpressa, e nos dias 08 e 09/08/2015 somente no site 

www.unesc.net/viaexpressa. 
 

1.3 –  O subitem 7.3 do item  “7 – DOS RESULTADOS”, passa a vigorar a seguinte alteração de 

data: 



 

7.3 A classificação geral dos candidatos será homologada por ato da Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação, conforme relação apresentada pela Comissão de Seleção, sendo 

publicada no dia 11 de agosto de 2015, nos murais e na home-page da UNESC 

 
1.4 –  O subitem 8.2 e 8.3 do item  “8 – DA SELEÇÃO PARA O RECEBIMENTO DE BOLSAS DE 

ESTUDOS DO PROGRAMA NOSSA BOLSA”, passam a vigorar com as seguintes alterações 

de data: 

 

8.2 Nos dias 27/07/2015 a 10/08/2015 os interessados devem ligar para a 

Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante – CPAE, no telefone 3431-2710, 
para agendar entrevista de perfil socioeconômico. 
 

8.3 As entrevistas serão realizadas, conforme agendamento, nos dias 27/07/2015 a 
10/08/2015, na Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante – CPAE – sala 04 - 
Bloco do Estudante – UNESC 

 

1.5 - O subitem 9.3 do item  “9 – DISPOSIÇÕES GERAIS”, passa a vigorar com a seguinte 

alteração de data: 

 

9.3 A matrícula dos candidatos aprovados, nos termos do item 6.2 do presente edital, será 
realizada nos dias 12 a 14 de agosto de 2015. 

 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

     Permanecem inalteradas todas as demais condições do Edital nº 140/2015. 

 

Criciúma/SC, 03 de agosto de 2015. 

 

Prof. Dr. Gildo Volpato 
Reitor 
 
 
 
 
 

 


