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EDITAL n.254/2020 

 

Altera o Edital n. 180/2020 que dispõe sobre a matrícula nos cursos 

técnicos do Colégio UNESC/UnescTec e Campus da Unesc 

Araranguá para o segundo semestre de 2020.  
 

O Colégio UNESC/UnescTec – mantido pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI, pessoa jurídica de direito 

privado, torna pública a alteração do Edital n. 180/2020, nos termos e condições que seguem. 

 

1. DAS ALTERAÇÕES 

 

1.1 No item 1 DO PERÍODO E LOCAL DA MATRÍCULA, o subitem 1.1 passa a vigorar com o seguinte período de matrícula: 

1.1 A matrícula transcorrerá do dia 02/06 a 16/09/2020, no Portal da Unesc http://tec.unesc.net/ na 

impossibilidade de realização virtual, mediante agendamento prévio na CENTAC (Central de Atendimento 

ao Acadêmico) pelo whatsapp 48 99644-1887, opção 3, ou no Campus da UNESC Araranguá (Av. 

Governador Jorge Lacerda, nº 2320. Bairro Divinéia, Araranguá/SC - Horário: 13h às 17h e 18h às 22h - 

Telefone: 48 3444 3900 
 

1.2 O subitem 8.1 do item 8 DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS passa a vigorar com o seguinte prazo: 

8.1 O candidato que já tenha concluído curso técnico ou que tenha cursado disciplina em curso técnico 

e pretender APROVEITAMENTO de disciplina, deverá procurar a CENTAC - Central de Atendimento 

ao Acadêmico  UNESC, ou o Campus da UNESC Araranguá até o dia 16/09/2020, apresentando a 

seguinte documentação: Histórico Escolar original do curso técnico e programa da disciplina 

objeto original do pedido de aproveitamento, autorização de débito em parcela subsequente e 

pagamento do requerimento respectivo. 
 

1.3 O subitem 9.1 do item 9.DA DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA passa a vigorar com o seguinte prazo: 

9.1 Para o aluno que realizou matrícula e queira desistir terá até o dia 16/09/2020 para formalizar o 

pedido e restituir 80% (oitenta por cento) do valor pago na matrícula, conforme consta no contrato de 

prestação de serviços, assinado no ato da matrícula. 
 

1.4  Altera-se o inicio das atividades letivas, previsto no subitem 11.1, para o dia 02/09/2020.  

 
2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
2.1. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n.180/2020. 

 

Criciúma, 18 de agosto de 2020. 

Prof.ª Dra. INDIANARA RENAUD TORETTI 

Pró-Reitora Acadêmica 

 
 

Prof. Me. MARCELO FELDHAUS 

Diretor de Ensino de Graduação 

 
 

Prof. Me. HARON CARDOSO FABRE 

Coordenador dos Cursos Técnicos   
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