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Esta atividade é somente para os alunos contemplados com bolsa de estudo 

ARTIGO 170 CE/ ESTUDO 
 

Tendo determinado o projeto/atividade a realizar, você deverá selecionar o projeto no 

“minha unesc”:  

 

 

 

 

Os estudantes contemplados com a bolsa do artigo 170 estudo EM 2022.2 deverão fazer 20 
horas de atividades sociais com visão educativa DURANTE O SEMESTRE DE 2022.2

Se estas horas não forem realizadas o estudante terá que devolver os valores recebidos em 
2022.2 e fica proibido de participar de outros processos do UNIEDU

Os projetos, atividades e locais estão descritos no site da unesc, em  minha unesc  Bolsas 
e Financiamentos. 

Os estudantes devem fazer contato com os locais afim de verificar a disponibilidade da 
execução das atividades, combinando a atividade, os dias e os horários com o responsável. 

Acessar o Portal da 
Unesc, na opção: 

“minha unesc  Bolsas 
e financiamentos”

Optar por um dos 
locais/projeto para 

realização da atividade

Entrar em contato com 
o responsável pelo 
projeto/instituição

Preencher A Declaração 
de Aceite

Não precisa nos enviar 
esta Declaração de 

Aceite



UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 
PROGRAMA DE BOLSAS UNIEDU 

Após a conclusão das 20 horas: 

 

 

ATENÇÃO 

 Este mesmo relatório você vai anexar na plataforma UNIEDU quando for 

aberto o período para concessão de novas bolsas em 2023.1 em data a ser 

divulgada pela Secretaria Estadual de Educação. 

 

✓ Por isso, salve o pdf em seu computador para ser utilizado no momento 

certo.  

 

 

 

 

 

 

Acessar o Portal da 
Unesc, na opção: “minha 

unesc  Bolsas e 
financiamentos”

Acessar o relatório que 
estará disponível para 

você

Preencher o relatório 
com o que está sendo 

pedido, assinar e coletar 
assinatura e carimbo do 

responsável pelo 
projeto/instituição

Enviar o relatório para nossa 
conferência, acessando: “minha unesc 

Centac on line  Serviços 
disponíveis/novo requeimento

Relatório atividade social com visão 
educativa  anexar o relatório 

enviar o requerimento”

O envio do relatório 
deve ser feito até dia 

30/11/2022
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Temos várias possibilidades de atividades a serem realizadas em projetos institucionais. Para você 

localizá-los, você deve realizar o seguinte processo: 

 

 

 

 

 

 

✓  Se você tem algum outro local ou projeto que gostaria de fazer e não o 

encontrou na relação disponibilizada, entrar em contato pelo 

uniedu@unesc.net. 

 

✓ Se organize para fazer a atividade, pois o Relatório que comprova a realização 

das 20 horas semestrais de atividades sociais com visão educativa, é um dos 

documentos exigidos para concessão de bolsa de estudo do Artigo 170.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acessar o Portal da 
Unesc, na opção: 
“minha unesc 

Bolsas e 
financiamentos”

Escolher a cidade: 
"Criciúma"

Escolher a 
instituição: 

“UNESC”

Acessar os projetos 
ali disponibilizados

Em cada um deles 
haverá diversas 

possibilidades de 
atividades.

Você deve entrar 
em contato com o 
coordenador da 
atividade para 

maiores detalhes. 

mailto:uniedu@unesc.net

