
  
 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 
 
 

EDITAL n.11/2023 
 

Altera a redação do Edital n. 06/2023, acerca do processo de 
concessão de bolsas do Programa de Bolsas Universitárias 
de Santa Catarina (UNIEDU), em conformidade com a 
Portaria n. 222/SED/2023, da Secretaria da Educação do 
Estado de Santa Catarina. 

 
A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC – mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
DE CRICIÚMA – FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, por sua Pro-Reitoria de Ensino, no uso de 
suas atribuições e de acordo com a legislação em vigor, e atendendo à Portaria n. 222/SED/2023, da 
Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina, promove a alteração pontual de itens do Edital n. 
06/2023 desta instituição, que dispõe sobre o processo de concessão de bolsas do Programa UNIEDU. 
 
1 DAS ALTERAÇÕES 
 
1.1 Altera-se o título do item 4 do Edital 06/2023, que passa a viger nos seguintes termos: 
 

4 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE 
CONCESSÃO 

 
1.2 Inclui-se o item 4.5 no Edital n. 06/2023, com a seguinte redação: 
 

4.5 O estudante contemplado com bolsa UNIEDU, somente poderá participar 
de novo processo de concessão depois de cancelada a bolsa vigente.  

 
1.3 Altera-se a redação do item 5 do Edital 06/2023, que passa a viger com a seguinte redação: 
 

5 DA  CONCESSÃO 
 
5.1 A concessão, semestral ou anual, deve respeitar a classificação gerada 
pelo IC, calculado pelo Sistema SED/UNIEDU, independente do curso que o 
estudante está frequentando.  
 
5.2 Será considerado, como sugestão de tipo de bolsa, a informação que o 
estudante inseriu no Cadastro UNIEDU. 
 
5.3 Para concessão bolsa de pesquisa, dentre os critérios, deverá ser 
avaliado:  
a) o nível de formação do aluno e as exigências técnicas e científicas do 
Projeto de Pesquisa;  
b) a assiduidade e desempenho acadêmico do aluno;  
c) nível de carência econômica e financeira do aluno;  
d) retorno científico, tecnológico, social e cultural da pesquisa para 
comunidade local e regional. 
 

https://www.unesc.net/portal/resources/official_documents/22067.pdf?1674753782


  
 

5.4 A concessão de bolsa do UNIEDU será realizada pela IES, de acordo 
com a classificação do estudante pelo IC, calculado pelo Sistema 
SED/UNIEDU, conforme recurso financeiro disponível para a IES, publicado 
em portaria específica, e cronograma estabelecido pela SED. 
 
5.5 Os procedimentos para a concessão de bolsa do UNIEDU, serão 
devidamente documentados e realizados pela Equipe Técnica, instituída por 
portaria no âmbito da IES, mediante publicação de edital específico, seguindo 
os critérios estabelecidos na legislação em vigor. 
 
5.5.1 A Equipe Técnica pode cancelar a classificação do estudante mediante 
constatação de irregularidade entre o informado no Cadastro UNIEDU e a 
documentação apresentada, registrando a justificativa no Sistema 
SED/UNIEDU. 
 
5.5.2 A Comissão de Fiscalização, nomeada por portaria, no âmbito de cada 
IES pode, a qualquer tempo, avaliar o grau de carência socioeconômica e o 
desempenho escolar do estudante, bem como dar imediata ciência à SED 
quando constatar incorreções ou alteração das informações utilizadas como 
critério de cálculo do IC.  
Parágrafo único. Para recebimento de bolsa o estudante deve assinar, 
mensalmente, o recibo relativo à sua respectiva bolsa.  

 
1.4 Altera-se a redação do item 6 do Edital n. 06/2023, que passa a viger com a seguinte redação: 
 

6 DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 
 

6.1 É responsabilidade do estudante contemplado com o benefício: 
a) dar o Aceite no Contrato de Assistência Financeira (CAFE), disponível no 
link https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/ 
b) assinar mensalmente o Recibo da bolsa no link 
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/;  
c) o pagamento do valor residual da mensalidade, quando for o caso; 
d) cumprir a legislação correlata em vigor e regulamento do curso/IES em 
que está matriculado. 
  
6.2 O estudante que não efetuar a assinatura do recibo que compõe o 
Relatório de Assistência Financeira (RAF) no período determinado, não terá 
direito a receber o benefício. 
  
6.3 O estudante contemplado com bolsa UNIEDU deverá, ao final do 
semestre do recebimento do benefício, obrigatoriamente, apresentar 
documentos comprobatórios de participação nos projetos, nos termos do 
disposto pela legislação de acordo com a bolsa recebida. 
 
6.4 Para bolsa do art. 170/CE, do tipo estudo, em atendimento ao Art. 2º, 
inciso VI, da Lei Complementar nº 281/2005 deverá participar de Projeto 
Social com Visão Educativa e comprovar cumprimento de 20 (vinte) 
semestrais as quais serão desenvolvidas durante o semestre letivo do 
benefício. 

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


  
 

 
6.5 Para bolsa do Art. 170/CE, do tipo pesquisa, em atendimento aos Art. 7º 
ao 12, da Lei Complementar nº 281/2005 e Art. 12, § 2º, X, “c”, do Decreto 
470/2020, deverá desenvolver projeto de pesquisa. 
 
6.6 Para bolsa do Art. 171/CE, do tipo pesquisa e extensão, em atendimento 
ao Art. 9º, II, da Lei Complementar nº 407/2008 e Art 12, § 2º, X, “c”, do 
Decreto 470/2020), deverá desenvolver projeto de pesquisa e extensão. 
 
6.7 Para bolsa do Art. 170/CE, do tipo PROESDE - Programa de Educação 
Superior para o Desenvolvimento Regional, nos termos do Art 12, § 2º, X, “c”, 
do Decreto 470/2020 e Portaria 2180/SED/2020 deverá participar de projeto 
de intervenção. 

 
1.5 Altera-se a redação do item 8 do Edital n. 06/2023, que passa a viger com a seguinte redação: 

 
8 DA MANUTENÇÃO DA BOLSA 
 
O estudante, deve, obrigatoriamente:  
a) apresentar, a cada semestre, documentos de comprovação da carência 
econômica; 
b) apresentar, a cada semestre, documento comprobatório de cumprimento 
das exigências legais de cada tipo de bolsa; 
c) manter atualizado, mensalmente, todos os dados cadastrais no Sistema 
Informatizado de Gestão Educacional do UNIEDU; 
d) cumprir o cronograma estabelecido pela SED; 
e) cumprir o regulamento da IES; 
f) obter desempenho acadêmico satisfatório de, no mínimo, 75% (setenta e 
cinco por cento) de aproveitamento escolar no conjunto das disciplinas 
cursadas no semestre/ano e frequência mínima de acordo com as normas da 
IES; 
g) comunicar e justificar à IES a desistência do curso ao qual é bolsista do 
UNIEDU; 
h) atender ao inciso XV e XVI, Art. 12, decreto nº 470/20; e 
i) não coordenar, incentivar ou praticar qualquer manifestação ou tentativa de 
ridicularização, coação, agressão física, moral ou qualquer outra forma de 
constrangimento que possa acarretar risco à saúde ou à integridade física 
dos estudantes. 

 
1.6 Altera-se a redação do item 15 do Edital n. 06/2023, que passa a viger com a seguinte redação: 
 

15 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 A distribuição dos recursos para pagamento das bolsas Uniedu será 

previsto em portaria específica, a qual será publicada em Diário Oficial do 

Estado – DOE e na página eletrônica 

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/legislacao/portarias-legislacao de 

acordo com a Lei Orçamentária Anual – LOA e disponibilidade financeira 

liberada pela Secretaria da Fazenda. 

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/legislacao/portarias-legislacao


  
 

  

15.2 Ao preencher o formulário de inscrição UNIEDU para solicitação de 

bolsa, o estudante declara-se ciente e de acordo com todas as normas e 

critérios do presente Edital. 

  

15.3 O estudante que fizer transferência de matrícula para outra IES perderá 

o direito ao recebimento da bolsa. 

  

15.4 A Equipe Técnica se reserva o direito de solicitar realização de visitas 

domiciliares aos beneficiados, para comprovar e/ou confirmar a continuidade 

das condições exigidas para a concessão da bolsa e/ou a veracidade das 

informações prestadas quando do cadastramento, bem como aplicar a 

penalidade de suspensão ou perda da bolsa, caso o estudante não atenda a 

legislação em vigor, especialmente as Cláusulas do CAFE. 

  

15.5 O candidato fica ciente de que será necessária a coleta e tratamento de 

dados pessoais , o que poderá ocorrer durante os procedimentos de 

inscrição, avaliação, comprovação de requisitos e/ou de qualificações. A 

finalidade da coleta e tratamento de dados visa o atendimento do objeto 

deste Edital, bem como o atendimento das exigências da legislação e demais 

normatizações.  

  

15.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe Técnica. 
 
 
2 DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
 
2.1 As demais disposições do Edital n. 06/2023, que não foram mencionadas neste instrumento, 
permanecem com a redação original. 
 
Criciúma/SC, 02 de fevereiro de 2023.  
 
 

Prof.ª Ma. Graziela Amboni  
Pró-Reitora de Ensino da Unesc 

 

https://www.unesc.net/portal/resources/official_documents/22067.pdf?1674753782

