
 

 

Criciúma, 07 de outubro de 2020. 

Comunicado nº 02/2020. 

Assunto: Renovação de Matrículas 2021. 

ORIENTAÇÕES PARA RENOVAÇÃO MATRÍCULAS 2021 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

Conforme Edital de Matrículas publicado no Portal do Colégio, no menu Matrículas e enviado 
por e-mail, o processo de renovação das matrículas para o ano de 2021 iniciará em 14/10/2020. 
Informamos que os valores das mensalidades permanecerão os mesmos praticados neste ano, ou 
seja, não teremos reajustes. Para atendê-los com tranquilidade e organização, apresentamos 
algumas orientações importantes: 

1) O processo será on-line no portal MINHA UNESC, no endereço https://minha.unesc.net/, 

no período de 14 a 20/10/2020; 

2) Passo a passo para a Matrícula On-line:  

• Acesse a área Minha Unesc, no Portal Unesc informando o código do aluno e a senha. 
Caso tenha esquecido, ela poderá ser recuperada clicando em “esqueci minha senha”; 

• Selecione a opção CENTAC online, e em Serviços disponíveis, e siga as instruções. Na 
próxima semana, enviaremos um tutorial para auxiliá-los caso tenham dúvidas; 

• Será necessário realizar o download (baixar) o Requerimento de Matrícula e o Contrato 
de Prestação de Serviços, realizar o preenchimento, imprimir e entregar ambos 
assinados, através do próprio Portal Minha Unesc, ou presencialmente na Secretaria do 
Colégio até o dia 01/02/2021; 

• A matrícula só será efetivada caso o responsável não possua pendências financeiras ou 
documentais, quando o Requerimento de Matrícula e o Contrato de Prestação de 
Serviços forem entregues assinados e o pagamento do restante da parcela de janeiro 
de 2021 (vencimento 08/01/2021). 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a secretaria do Colégio, por e-mail 
(colegiounesc@unesc.net) ou pelo telefone (48) 3431-2530. 

 

DATAS IMPORTANTES: 

• 14/10/2020 a 20/10/2020 matrícula on-line para os alunos atuais, do Ensino Fundamental ao 
Ensino Médio; 

• 26/10/2020 a 03/11/2020 matrículas para alunos novos; 

• 04/11/2020 a 11/12/2020 preenchimento de vagas remanescentes. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

INÍCIO DAS AULAS 2021: 10 de fevereiro de 2021. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- A taxa da APP (Associação de Pais e Professores), será de R$50,00 (cinquenta reais), uma taxa 
por família. O boleto estará disponível no Portal Minha Unesc, menu Financeiro, em janeiro. 

- Os boletos referentes às parcelas de janeiro a dezembro de 2021 serão disponibilizados no 
Portal Minha Unesc, no menu Financeiro. Para acessar, informar o código de matrícula e senha 
do aluno. Qualquer dúvida, procure a Secretaria Escolar.  

- A lista de material didático estará à disposição no Portal do colégio, e enviado por e-mail até 
meados de novembro. 

- As apostilas (4 volumes do Sistema Positivo) serão entregues pelo Colégio conforme o 
andamento dos trimestres. 

- O Colégio Unesc, oferecerá o Integral com o Imersão Bilíngue, para alunos do 1º  ao 5º ano, 
das 7h30 às 13h15. As matrículas poderão ser realizadas na Secretaria do Colégio a partir de 
14/10/2020, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e estarão abertas enquanto houver vagas.  

- Caso o responsável possua pendências financeiras, o mesmo poderá realizar a negociação no 
Portal Minha Unesc, menu Financeiro, Negociação, ou presencialmente na CENTAC – Bloco do 
Estudante, mediante agendamento prévio (WhatsApp 48 99644-1887, opção 1 , Telefone: 48 3431-2545, 

horário de atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 21h), para realizar a negociação dos 
débitos. Caso tenha dificuldades com o processo no Minha Unesc, consulte o Menu “Central de 
Ajuda” 

- O Colégio Unesc poderá conceder Bolsas e/ou Descontos Promocionais conforme Regulamento 
e/ou Edital a serem publicados, com número de vagas limitadas unilateralmente pelo Colégio. 

Colocamo-nos a disposição para orientações e agradecemos pela confiança na escolha do Colégio 
Unesc. 

 

Giselle dos Passos Vieira 

Diretora 

 

 


