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EDITAL n. 299/2022 

Altera o Edital n. 269/2022, que dispõe sobre o Programa de Bolsas 
EQUIDADE RACIAL 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, por meio de sua Reitoria, torna pública a alteração do 
Edital n. 269/2022, com a prorrogação do prazo de inscrições no Programa EQUIDADE RACIAL da Unesc para 
19/08/2022. 

 
1. DAS ALTERAÇÕES 

1.1 O preâmbulo do Edital n. 269/2022 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC – mantida pela FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, por meio 
de sua Reitoria, faz saber a todos os interessados que estão abertas as inscrições 
para o Programa de Bolsas EQUIDADE RACIAL da Unesc, destinado a pessoas 
negras (pretas e pardas) e indígenas ingressantes no segundo semestre de 2022 
(2022/2), no período de 04 de agosto de 2022 a 19 de agosto de 2022, nos termos 
e condições presentes neste edital. As vagas serão preenchidas pela ordem de 
chegada do candidato para realizar a matrícula. 

 

1.2 O subitem 1.1, do item “1. Do Programa de Bolsas Equidade Racial da Unesc”, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

1.1. O Programa de Bolsas EQUIDADE RACIAL da Unesc se destina aos alunos 
negros (pretos e pardos) e indígenas ingressantes em 2022/2, a partir de 04 de agosto 
de 2022 até 19 de agosto de 2022, que requeiram a concessão da bolsa no momento 
da matrícula (conforme cronograma de anexo I); 

 

1.3 O subitem 5.1, do item “5. Da Matrícula”, passa a vigorar com a seguinte prazo: 

5.1. A matrícula para o preenchimento das vagas deverá ser realizada na Central de 
Atendimento ao Acadêmico (Centac) entre os dias 04 de agosto de 2022 até 19 de 
agosto de 2022 e obedecerá a ordem de chegada dos candidatos inscritos e 
contemplados com as bolsas até o limite das vagas de cada curso. 

 
1.4 O anexo I – Cronograma do processo de seleção do Programa de Bolsas Equidade Racial da Unesc - passa 
a vigorar da seguinte forma: 

Ações Data 

Lançamento do Edital 04/08/2022 

Prazo de inscrições no Programa de Bolsas Equidade Racial da Unesc 04/08 a 19/08/2022 

Período de realização de perfil socioeconômico 04/08 a 19/08/2022 

Prazo de matrícula para os contemplados no Programa de Bolsas Equidade Racial  04/08 a 19/08/2022 

Início das aulas dos contemplados no Programa de Bolsas Equidade Racial 2022/2 
Conforme realização da 

matrícula 
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2. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

2.1 Ficam ratificadas todas as demais condições do Edital n. 269/2022 e Edital n. 281/2022. 

 

Criciúma/SC, 15 de agosto de 2022. 

  

 

Prof.ª Dra. Luciane Bisognin Ceretta 
Reitora da UNESC 

 


