
   

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

 

EDITAL n. 298/2020 

 

Altera Edital n. 272/2020 que estabelece os critérios de seleção para 

concessão das bolsas de estudo, pesquisa e extensão do Programa de 

bolsas Universitárias de Santa Catarina - UNIEDU a estudantes 

regularmente matriculados nos cursos de graduação da Universidade 

do Extremo Sul Catarinense – UNESC.  

 

A Reitoria, por meio da Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD) da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, 

torna público a alteração do Edital n. 272/2020, que estabelece os critérios de seleção para concessão das bolsas de 

estudo, pesquisa e extensão do Programa de bolsas Universitárias de Santa Catarina – UNIEDU, nos seguintes 

termos: 

 

1. DAS ALTERAÇÕES 

 

1.1 O subitem 3.1, do item “3. Do Período Destinado para Cadastro/Recadrasto no Uniedu e Envio da Documentação” 

passa a vigorar, conforme períodos que seguem: 

3.1 O cadastro no site do Uniedu e o envio da documentação será realizado nos períodos: 

 1º período: de 27 de agosto até 7 de setembro de 2020 (realização/atualização do cadastro, 

envio dos documentos comprobatórios). 

 2º período: de 19 a 23 de setembro de 2020 (realização/atualização do cadastro, envio dos 

documentos comprobatórios e correções de informações). 

      no link http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/graduacao/estudantes/cadastramento 

 

1.2 A alínea “e”, do subitem 3.1.2 passa a vigorar com os seguintes prazos: 

                          3.1.2 [...] 

e) Os estudantes que fizerem o seu cadastro no Uniedu até o dia 04/09/2020 (1º período) e 

21/09/2020 (2º período) apresentando a documentação terão seus documentos analisados 

previamente, e, na falta de qualquer documento o candidato será comunicado via e-mail e poderá 

corrigir os documentos em até 24 horas após o envio do e-mail. As informações adicionadas darão 

origem ao Índice de Carência do estudante. 

 

2.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 Permanecem inalteradas todas as demais condições estabelecidas no Edital nº 272/2020. 

Criciúma/SC, 12 de setembro de 2020. 

 

Prof.ª Dra. Indianara Reynaud Toreti  

Pró-Reitora Acadêmica da UNESC 

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/graduacao/estudantes/cadastramento

