
  
  

  

 

EDITAL n. 376/2022   

Altera o cronograma do Edital 278/2022 com a redação dada pelo Edital n. 

375/2022 que dispõe sobre o Processo Seletivo para ingresso nos cursos 

presenciais de LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO, 

PEDAGOGIA E TECNOLOGIA EDUCACIONAL, no campus de Criciúma, 

com bolsa de estudos por meio do Programa de Bolsas Universitárias de 

Santa Catarina/ UNIEDU, com recursos do Fundo de Apoio à Manutenção 

e ao Desenvolvimento da Educação Superior – FUMDES, conforme Edital 

n. 1651/SED/2022, para o segundo semestre de 2022, ou com bolsas de 

estudos com recursos próprios da Universidade do Extremo Sul 

Catarinense – UNESC.   

 A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC – mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE 

CRICIÚMA – FUCRI, por meio da Reitoria da UNESC, torna pública a alteração do cronograma do Edital 

278/2022 com a redação dada pelo Edital n. 375/2022, nos termos que segue: 

1 DAS ALTERAÇÕES 

1.1. Altera o item 10 – CRONOGRAMA do edital n.278/2022  que passa a viger com a seguinte atualização: 

ATIVIDADE  DATA  LOCAL  

Período de inscrição no Sistema Uniedu 
09/08/2022 a 
18/08/2022  

https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/  

Divulgação da homologação preliminar 
das inscrições. 

26/08/2022  unesc.net/licenciaturasuniedu   

Prazo Recursal  
29/08/2022 até às 

18h  
uniedu@unesc.net  

Resposta aos recursos 31/08/2022 uniedu@unesc.net 

Reabertura do período de inscrição e 
correção de documentos 

10/09/2022 a 
29/09/2022  

https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/  

Divulgação do Resultado Preliminar, 
após reabertura de prazo de inscrição, 
com a ordem de classificação e 
distribuição das bolsas. 

04/10/2022 até 
às 12h 

unesc.net/licenciaturasuniedu  

Prazo Recursal  
04/10/2022 até às 

22h  
uniedu@unesc.net  

Divulgação do Resultado Final com a 
ordem de classificação e distribuição 
das bolsas. 

05/10/2022 unesc.net/licenciaturasuniedu 

Matrícula 05/10/2022 Presencial - CENTAC 

 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. Permanecem inalteradas as demais disposições dos Editais n. 278/2022 e alterações. 

Criciúma, 03 de outubro de 2022. 

Prof.ª Dra. Luciane Bisognin Ceretta 
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