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EDITAL UNC REITORIA 437/2022 
 

Dispõe sobre o Processo Seletivo para ingresso nos 
Cursos de Graduação em Licenciatura, por meio do 
Programa de Bolsas Universitárias de Santa 
Catarina/UNIEDU, mantido pelo Fundo de Apoio à 
Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação 
Superior – FUMDES, para ingresso no segundo semestre 
de 2022. 

 
O Reitor da Universidade do Contestado – UNC, no uso de suas atribuições 

regimentais, FAZ SABER, que estão abertas as inscrições para a Seleção de ALUNOS, 
para ingresso no 2º Semestre Letivo de 2022, observadas as disposições do Edital da 
Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, nº 1651/SED/2022, e as normas 
deste Edital conforme segue. 
 
1. DOS CURSOS 
 

Cursos Local de Oferta Vagas 

Licenciatura em Ciências da Religião Mafra 30 

Licenciatura em Educação Especial Mafra 30 

Licenciatura em Pedagogia Mafra 30 

Licenciatura em Tecnologias Educacionais Mafra 30 

 
1.1 Serão ofertadas 30 (trinta) bolsas de estudos de 100% (cem por cento) do valor da 
mensalidade, além do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de Bolsa Permanência, 
para custear as despesas relacionadas a materiais, transportes e/ou alimentação, durante 
a permanência do acadêmico beneficiado no curso de graduação. 
 
2. DOS CANDIDATOS 
 
2.1 Podem candidatar-se para as vagas constantes no item 1 do presente Edital, 
portadores de diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio. 
 
2.2 Estão aptos a candidatar-se as bolsas previstas no item 1.1 do presente Edital, 
portadores de diploma ou de certificados de conclusão de ensino médio completo em 
escola pública ou em escola privada, na condição de bolsista, com bolsa integral, e residir 
há, no mínimo, 02 (dois) anos no Estado de Santa Catarina.  
 
3. DA INSCRIÇÃO 
 
3.1 A inscrição e postagem de documentação para concorrer às Bolsas de Estudos 
previstas no item 1.1 deste Edital, deve ser realizada exclusivamente pela internet, no site: 
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx, no período de 05 a 18 de 
agosto de 2022. 
 
3.2 Os candidatos inscritos neste Edital desde já autorizam o tratamento de seus dados 
pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, para finalidade específica de 
análise de requerimento para contratação ou ingresso extravestibular e eventual matrícula 

http://www.unc.br/
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
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na UNC, envio de mensagens e comunicações e realização de contatos referentes ao 
processo de seleção, inscrições e matrículas e eventuais tratamentos necessários para 
atender a finalidade especifica deste Edital.  
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO 
 
4.1 Documentos do candidato e do Grupo Familiar: 
a) Carteira de Identidade (ID) ou certidão de nascimento; 
b) Cadastro Pessoa Física (CPF); 
c) Para estrangeiros, anexar Registro Nacional Migratório (RNM); 
d) Comprovante de residência, dos últimos 02 anos, atualizado, do grupo 
familiar/estudante. Caso o estudante não resida junto com o grupo familiar, anexar 
comprovante de residência de ambos os endereços; 
e) Comprovantes de rendimentos, de acordo com a ocupação do candidato e de cada 
membro familiar (https://www.unc.br/ensino/bolsas_estudo).  
f) Documentos de identificação dos membros do grupo familiar, dele economicamente 
dependentes; 
g) Documentos de comprovação do patrimônio familiar (considerando aqui somente o valor 
já quitado dos bens) e do patrimônio empresarial (equivalente a participação do integrante 
do grupo familiar no patrimônio líquido da empresa); 
h) Comprovante da deficiência ou invalidez permanente para recebimento de bolsa 
integral;  
i) Comprovação de gastos com educação, transporte, doença crônica e moradia;  
j) Termo de adesão ao programa ou projeto de extensão de caráter social; 
k) Histórico escolar; 
l) Para bolsas regulamentadas pelo art. 171/CE, apresentar comprovante da instituição 
particular demonstrando ter cursado o ensino médio completo na condição de bolsista 
integral ou supletiva, caso tenha cursado o ensino médio em colégio particular; 
m) Em caso de divórcio, anexar comprovante de separação ou divórcio;  
n) Em caso de óbito, anexar certidão de óbito, comprovando a não inclusão da pessoa no 
grupo familiar; e 
o) Termo de guarda, curatela ou tutela, caso se encontre nesta situação. 
 
4.2 São considerados comprovantes de residência: I - notificação do Imposto de Renda do 
último exercício ou recibo da declaração referente ao exercício em curso; II - contrato de 
locação em que figure como locatário; III - conta de luz, água, gás ou telefone. 
 
5. DA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO 
 
5.1 São responsabilidades do candidato: 
a) O acompanhamento, no link 

https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx, de eventuais alterações 

no procedimentos e orientações que se façam necessárias; 

b) O atendimento dos prazos e ações estabelecidos pelo presente Edital; 

c) A inserção de informações no Cadastro de Solicitação de Bolsa/UNIEDU e a veracidade 

das mesmas;  

http://www.unc.br/
https://www.unc.br/ensino/bolsas_estudo
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d) O envio, por meio do Cadastro UNIEDU, de documentos comprobatórios que estejam 

de acordo com o especificado na legislação em vigor e neste edital; e  

e) A clareza, nitidez e legibilidade dos documentos postados e enviados. 

Parágrafo único. O candidato, ao participar deste processo de concessão, reconhece o 
disposto na legislação em vigor, bem como neste Edital, e está ciente que responderá civil 
e criminalmente caso falte com a verdade ou apresente informação falsa. 
 
6. DA SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA 
 
6.1 A classificação será de acordo com o Índice de Carência (IC) do candidato, calculado 
pelo Sistema Informatizado de Gestão Educacional da SED/UNIEDU. 
 
6.2 Os candidatos, para serem classificados devem: 
a) Preencher e finalizar o Cadastro UNIEDU corretamente; 
b) Postar a documentação, de acordo com a legislação, no Sistema SED/UNIEDU; 
c) Residir há, no mínimo, dois anos, no Estado de Santa Catarina; 
d) Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública ou em instituição privada, com bolsa 
integral ou supletiva, para concorrer à bolsa regulamentada pela LC 407/2008; 
e) Comprovar carência econômica de acordo com os itens considerados pela Portaria 
1.652/2020 - IC, calculado pelo Sistema SED/UNIEDU; 
f) atender os critérios relativos à LC 407/2008 e legislação em vigor; 
g) Não coordenar, incentivar ou praticar qualquer manifestação ou tentativa de 
ridicularizarão, coação, agressão física, moral ou qualquer outra forma de constrangimento 
que possa acarretar risco à saúde ou à integridade física dos estudantes, sob risco de 
perder o benefício concedido e ficar impedido de candidatar-se a futuras concessões pelo 
período de 10 (dez) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação 
vigente; 
h) Não receber, durante a vigência da bolsa, outra modalidade de bolsa oriunda de 
recursos públicos, exceto nos casos de participação em programas de capacitação 
docente; e 
 
6.3 Não serão aceitos pedidos de revisão ou recurso do processo seletivo. 
 
6.4 A lista dos candidatos selecionados será divulgada a partir de 23 de agosto de 2022, 

no site da Universidade do Contestado. 

6.5 As matrículas serão realizadas nos dias 24 e 30 de agosto de 2022, nas Secretarias 

Acadêmicas dos campi Universitários Mafra, das 13h30min às 17h e das 19h às 22h, 

mediante a apresentação da seguinte documentação, original e fotocopia:  

a) Diploma ou certificado de Conclusão de Ensino Médio;  
b) Histórico Escolar de Ensino Médio; 
c) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
d) Quitação com Serviço Militar; 
e) Título de Eleitor (para alunos a partir de 18 anos); 
f) Carteira de Identidade Civil (carteira ou cédula de identidade expedidas pelas Secretarias 
de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores, 

http://www.unc.br/
http://leisestaduais.com.br/sc/lei-complementar-n-407-2008-santa-catarina-regulamenta-o-art-171-da-constituicao-do-estado-e-institui-o-fundo-de-apoio-a-manutencao-e-ao-desenvolvimento-da-educacao-superior-no-estado-de-santa-catarina?origin=instituicao
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certificado de reservista (com fotografia), carteira nacional de habilitação (modelo novo com 
fotografia e versão digital), cédula de identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de 
Classe (OAB, CORECON, CRA, CREA), passaporte, carteira de trabalho e previdência 
social;  
g) CPF (caso não conste no documento de identidade oficial); 
h) Comprovante de Residência (recente); 
i) Atestado de vacina de rubéola (para mulheres até 40 anos). 
 
7. DO FUNCIONAMENTO DO CURSO E INICIO DAS AULAS  
 
7.1 Os cursos serão ofertados de forma presencial, em regime especial, noturno e 
eventuais períodos diurnos, incluindo os sábados, a ser decido conjuntamente com os 
alunos matriculados. 
   
7.2 As aulas iniciarão no dia 01 de setembro de 2022 às 19h00.  
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 
 
8.1 É responsabilidade do estudante contemplado com o benefício:  
a) Dar o Aceite no 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) Cumprir a legislação em vigor e regulamento do curso/IES em que está matriculado. 
 
8.2 O estudante que não efetuar a assinatura do recibo, que comporá o Relatório de 
Assistência Financeira (RAF), no período determinado, não terá direito a receber o 
benefício.  
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
6.1 A UNC se reserva o direito de cancelar o Curso, se após a realização da matrícula, não 
preencher o número mínimo de 30 (trinta) vagas.  
 
6.2 A UNC gera mensalidades, fixadas e atualizadas na forma da Lei nº 9.870/99 (Lei da 
Mensalidade Escolar), cujos valores e formas de pagamento podem ser obtidos junto ao 
Setor Financeiro.  
 
6.3 A desistência, abandono, trancamento de matrícula, ou qualquer outra situação que 
interrompa a realização do curso automaticamente cancela a concessão da bolsa de 
estudos de forma definitiva, não havendo possibilidade de nova concessão do benefício. 
 
6.4 O valor das mensalidades escolares dos alunos contemplados no Programa de Bolsas 
Universitárias do Estado de Santa Catarina – UNIEDU, serão quitados com recursos do 
Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior – FUMDES - 
LICENCIATURA.  
 
6.5 O valor da Bolsa Permanência se dará em conta corrente do acadêmico, após a 
assinatura do recibo via sistema UNIEDU e recebimento do repasse do recurso pelo Estado 
de Santa Catarina. 

http://www.unc.br/
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/
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6.6 Os estudantes com deficiência deverão declarar esta condição de forma expressa no 
momento da matrícula, inclusive com laudo médico ou informações complementares, caso 
se faça necessário. Os alunos com deficiência que necessitarem de acompanhamento por 
profissional especializado devem solicitar esse serviço à Instituição para fins de apreciação 
e deliberação.  
 
6.7 A UNC não é credenciada para oferta de educação especial, na forma da legislação 
em vigor.  
 
6.8 As aulas serão ministradas de forma presencial, no campus UNC de oferta do Curso, 
podendo ainda ocorrer aulas mediadas pelos meios e tecnologias de informação e 
comunicação, realizadas de maneira síncrona, considerando a natureza dos conteúdos e 
das técnicas pedagógicas que se fizerem necessárias.  
 
6.9 O processo de classificação e seleção nos termos deste edital será realizada pela 
Equipe Técnica nomeada pela Portaria UNC nº 072 de 17 de setembro de 2021. 
 
6.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria.  

 
6.11 Ao preencher o requerimento de inscrição, o candidato declara-se ciente e de acordo 
com todas as normas do processo ora normatizado, aceitando as decisões que possam 
ser tomadas pela UNC. 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 
 

Mafra, SC, 05 de agosto de 2022 
 

 
 
 
 

Luciano Bendlin 
Reitor em Exercício 

Universidade do Contestado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unc.br/
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ANEXO ÚNICO 
 

Cronograma Segundo Semestre de 2022 
 

 
A Secretaria de Estado da Educação (SED), em atendimento à Portaria nº P/61 de 25 de 
janeiro de 2021, divulga o cronograma dos procedimentos relativos às bolsas de graduação 
do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina – UNIEDU/2022. 
 

Cadastrar/Recadastrar no UNIEDU clique AQUI!  

 

De 20/07 (quarta-feira) a 18/08 (quinta-feira) – 30 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

• Renovações das bolsas vigentes para o segundo semestre (Menu Comprovantes); 

• Novos Cadastros/Recadastros (Menu Fazer Cadastro/Alterar Cadastro); 

• Consultas e Assinaturas (Impressão de Cadastro, Aceite/CAFE e Recibos Mensais). 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

• Consultas, ajustes, análise de cadastros, documentos e confirmação das renovações 

para o segundo semestre. 

 

http://www.unc.br/
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/cadloginies.aspx

