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   UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

 
 

 
 

EDITAL n. 211/2020 
 

Altera o Edital n. 313/2019 que dispõe sobre o Processo Seletivo 
Anual ESCOLHA UNESC, para ingresso nos cursos de graduação e 
para ocupação de vagas disponíveis na primeira e em diversas fases 
desses, no primeiro e segundo semestre do ano de 2020, da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 

 
A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC – mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA 
– FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, torna pública a alteração do Edital n. 313/2019, nos termos e condições 
que seguem. 
 
1 DAS ALTERAÇÕES 

 
1.1 O item 1 DAS INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
As inscrições e matrículas transcorrerão, via Portal da Unesc http://matriculas.unesc.net/graduacao. Na 
impossibilidade de realização virtual, o candidato poderá, mediante agendamento prévio -  WhatsApp (48) 
99644-1887, opção 15 ou 9 9915-0433 / Telefones (48) 3431-2545 ou 3431-4500, realizar a matrícula na 
CENTAC (Central de Atendimento ao Acadêmico). 
 
O deferimento da inscrição e/ou a classificação do candidato, não implica em reserva de vaga. 
  
Os candidatos que realizarem inscrições, e forem classificados, poderão realizar sua matrícula 
imediatamente conforme item 5 deste edital, não havendo reserva de vaga, essas serão preenchidas conforme 
ordem de chegada para realização da matrícula. 
 
As inscrições presenciais e matrículas deverão ser realizadas no campus da Unesc, durante os seguintes 
períodos conforme o semestre correspondente: 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E 
MATRÍCULAS 

HORÁRIO E LOCAL 

Para o Primeiro Semestre de 2020 
De 25/09/2019 a 20/03/2020 

8h30min às 21h  
no Campus da UNESC – Centac.* 

Para o Segundo Semestre de 2020 
De 23/03/2020 a 21/08/2020 

 
http://matriculas.unesc.net/graduacao  

OU 
8h30min às 21h  

no Campus da UNESC – Centac. 
(Mediante agendamento prévio) 

 

Se deferida a inscrição o candidato poderá efetivar sua matrícula imediatamente. 
 

*Nos meses de janeiro o horário de funcionamento pode sofrer alterações, consulte no site www.unesc.net.   
*No período entre as datas festivas de Natal e o Ano Novo ocorre o recesso institucional, não havendo 
atendimento.  

  

http://www.unesc.net/portal/resources/official_documents/17583.pdf?1590957205
http://www.unesc.net/portal/resources/official_documents/17583.pdf?1576885623
http://matriculas.unesc.net/graduacao
http://www.unesc.net/
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1.2 O subitem 3.2.4.1 passa a vigorar com a redação que segue: 
 

3.2.4.1. As entrevistas dos candidatos serão realizadas imediatamente após a inscrição presencialmente, mediante 
agendamento prévio e, no caso de inscrição on-line, os documentos para entrevista deverão ser enviados para o 
e-mail nossabolsaunesc@unesc.net.   

 
 
1.3 O subitem 4.2 e 4.3, do item 4 DA MATRÍCULA passam a vigorar com as redações que seguem para os ingressantes 
do 2º semestre de 2020:  
 

4.2 A Matrícula deverá ser realizada no período indicado abaixo para o semestre correspondente: 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS HORÁRIO E LOCAL 

Para o Primeiro Semestre de 2020 
De 25/09/2019 a 20/03/2020 

8h30min às 21h  
no Campus da UNESC – Centac.* 

Para o Segundo Semestre de 2020 
De 23/03/2020 a 21/08/2020 

http://matriculas.unesc.net/graduacao  
OU 

8h30min às 21h  
no Campus da UNESC – Centac. 
(Mediante agendamento prévio) 

            *Nos meses de janeiro o horário de funcionamento pode sofrer alterações, consulte no site www.unesc.net. 
 *No período entre as datas festivas de Natal e o Ano Novo ocorre o recesso institucional, não havendo atendimento.  

 

4.3 No ato da matrícula, o candidato deverá ANEXAR a seguinte documentação: 
 

 Histórico e certificado de conclusão do ensino médio (2º grau); [Importante: a via original ou cópia autenticada 
deverá ser entregue até o primeiro dia de aula presencial]; 

 Diploma de conclusão do ensino médio (2º grau);  

 Certidão de casamento ou nascimento;  
 Carteira de Identidade – legível e atualizada; 
 Título de eleitor (maiores de 18 anos); 
 Certificado de reservista – para o sexo masculino (maiores de 18 anos); 
 Atestado de vacina contra rubéola (ou tríplice) para o sexo feminino, conforme exigência da Lei Estadual nº 

10.196/96; 
 CPF próprio;  
 Laudo médico que ateste o tipo e grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doenças, CID, (para os candidatos com deficiência). 
 Comprovante de Residência. 

 
2 DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
2.1. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n.313/2019. 

 
Criciúma/SC, 14 de julho de 2020. 

  
 

Prof.ª Dra. Luciane Bisognin Ceretta 
Reitora da UNESC 

mailto:nossabolsaunesc@unesc.net
http://www.unesc.net/
http://www.unesc.net/portal/resources/official_documents/17583.pdf?1590957205

