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EDITAL UnC REITORIA 016/2020 
 

Dispõe sobre o período de matrícula dos alunos veteranos 
do Curso de Medicina, para o segundo semestre de 2020 
e dá outras providências. 

 
A Reitora da Universidade do Contestado – UnC, no uso de suas atribuições 

regimentais, TORNA PÚBLICO :  
 

1. A matrícula de alunos é efetuada em todas as disciplinas, mediante requerimento do 
interessado ou por representante constituído, em cada fase/período letivo, no prazo fixado, 
respeitando pré-requisitos e número de vagas. 
 
1.1 O aluno deverá realizar a matrícula obrigatoriamente na(s) disciplina(s) reprovada(s) e 
completá-la integralmente na fase respectiva do seu ingresso, respeitando os pré-requisitos. 
 
2. As matrículas dos acadêmicos veteranos do Curso de Medicina da Universidade do 
Contestado para o 2º semestre de 2020, serão realizadas online, no período de 16 a 26 de 
junho de 2020 . 
 
2.1 O acadêmico que optar em manter o mesmo fiador do contrato do primeiro semestre 
2020/1 deverá: 
 
a) Acessar o Portal do Aluno na opção Secretaria Online > Matrícula Online - Selecionar todas 
as disciplinas e confirmar sua matrícula; 
b) Imprimir o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com a permanência do fiador 
do contrato do primeiro semestre/2020; 
c) Assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais juntamente com o fiador, se 
casado ou união estável, com a anuência de seu cônjuge/companheiro, anexando no Portal 
do Aluno na opção 'Secretaria Online' > 'Documentos' – Contrato 2020/2) ou entregar na 
Direção Administrativa da Escola de Medicina; 
d) O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente subscrito pelas partes 
será validado em relação ao fiador e a situação financeira do acadêmico, para efetivação da 
matrícula; 
e) Em sendo validado a situação acadêmica, os originais do Requerimento de Matrícula e do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente assinados pelo 
acadêmico/responsável financeiro e fiador, deverão ser entregues ou enviados pelo correio 
até a data de 17 de julho de 2020  para a Direção Administrativa da Escola de Medicina. 
 
2.2 O acadêmico que optar em substituir o fiador deverá: 
 
a) Encaminhar os documentos do fiador, para o e-mail rematrícula.medicina@unc.br, 
anexando: 
I. Comprovante de renda igual ou superior ao valor da mensalidade do curso; 
II. Cópia de matrícula de imóvel, atualizada com negativas;  
III. Cópia do RG, CPF e endereço do fiador e respectivo cônjuge, quando casado ou do 
companheiro quando em união estável, com a respectiva anuência; 
b) Em sendo validado o fiador conforme comunicado pelo setor, o acadêmico deverá:  
I. Acessar o Portal do Aluno na opção Secretaria Online > Matrícula Online. Selecionar todas 
as disciplinas e confirmar sua matrícula. 
II. Imprimir o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com os dados do novo fiador 
para o segundo semestre 2020; 
III.  Assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais juntamente com o fiador, se 
casado ou união estável, com a anuência de seu cônjuge/companheiro, anexando no Portal 
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do Aluno na opção 'Secretaria Online' > 'Documentos' – Contrato 2020/2) ou entregar na 
Direção Administrativa da Escola de Medicina; 
IV. Em sendo validado a situação acadêmica, os originais de Requerimento de Matrícula e do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente assinados pelo 
acadêmico/responsável financeiro e fiador, deverão ser entregues ou enviados pelo correio 
até a data de 17 de julho de 2020  para a Direção Administrativa da Escola de Medicina. 
 
2.3 O acadêmico que optar pela quitação do semestre à vista deverá: 
 
a) Acessar o Portal do Aluno na opção Secretaria Online > Matrícula Online. Selecionar todas 
as disciplinas e confirmar sua matrícula; 
b) Imprimir o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 
c) Assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais anexando no Portal do Aluno - 
opção ‘Secretaria Online' > 'Documentos' – Contrato 2020/2) ou entregar na Direção 
Administrativa da Escola de Medicina; 
d) Gerar o boleto com o valor do semestre, cujo vencimento será de 02 dias úteis após a 
postagem ou a entrega do contrato, conforme alínea “c”; 
e) O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais anexado será validado mediante a 
quitação do boleto para fins de efetivação de matrícula; e situação financeira; 
f) Em sendo validado a situação acadêmica, os originais do Requerimento de Matrícula e do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente assinados pelo 
acadêmico/responsável financeiro, deverão ser entregues ou enviados pelo correio até a data 
de 17 de julho de 2020  para a Direção Administrativa da Escola de Medicina. 
 
3. São condições para efetuar a matrícula: 

  
3.1 Ser aluno ativo, ou seja, ter efetivado a matrícula no semestre anterior, sem cancelamento 
da matrícula ou abandono do curso.  

 
3.2 Estar em dia com a semestralidade e outros compromissos financeiros para com a 
Fundação Universidade do Contestado - FUnC, quer na condição de responsável 
financeiro/contratante dos serviços prestados pela Fundação. 

 
3.3 A matrícula não será efetivada em disciplina se ocorrer, observado o item 1.1 deste Edital, 
uma das seguintes situações: 
 
a) Coincidência de horário; 
b) Existência de pré-requisitos não cumpridos. 
 
4. A Universidade do Contestado informa que não é credenciada pelo Conselho Estadual de 
Educação - CEE/SC para atender de forma especializada àquele aluno que necessitar de 
atendimento especializado em razão de algum tipo de deficiência durante a oferta do Curso. 
 
5. O aluno que necessitar de acompanhamento médico ou de profissional especializado e que 
requeira esses serviços à Universidade deverá arcar com os custos financeiros destes 
serviços. 
 
6. O aluno que não efetivar a matrícula no período estabelecido neste Edital perderá o direito 
à vaga no Curso de Medicina. 
 
7. É obrigação do aluno postar no Portal do Aluno os documentos exigidos pela Instituição 
para fins de validação para Outorga de Grau. 
 
8. Os boletos bancários estarão disponibilizados para impressão no Portal do Aluno, no 
endereço eletrônico www.unc.br, a partir de 01 de julho de 2020 , cuja impressão dos mesmos 
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em tempo hábil para pagamento na data do vencimento é de responsabilidade do 
acadêmico/responsável financeiro. 

 
9. O aluno com pendências financeiras deverá regularizar sua situação contatando o Setor 
Financeiro da FUnC pelo e-mail financeiro@unc.br ou telefone nº 047 3641 5544, até o dia 24 
de junho de 2020 ,  atendendo a Instrução Normativa Nº. 003/2018-FUnC  
 
9.1 Para alunos adimplentes nos últimos 12 (doze) meses, com parcelas em atraso a partir 
de março de 2020, o valor poderá ser negociado em 5 (cinco) vezes no boleto e 6 (seis) vezes 
no cartão. 
 
9.2 Para alunos adimplentes nos últimos 12 (doze) meses, com parcelas em atraso do 
primeiro semestre 2020, o valor poderá ser negociado com a entrada de 30% (trinta por cento) 
e 5 (cinco) vezes no boleto ou com entrada de 30% e 6 (seis) vezes no cartão. 
 
10. A efetivação da matrícula do aluno dar-se-á mediante a validação do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais pelo Contratante. Esta condição, uma vez cumprida, 
confirma o vínculo do aluno com a Universidade.  
 
11. Para fins de matrícula o aluno deverá, ainda, apresentar:  
 
I. Fotocópia do CPF do aluno, se não entregou no ato da matrícula de calouro;  
II. Fotocópia do comprovante de residência (água ou luz) do responsável financeiro, se houver 
alteração;  
III. Fotocópia do CPF do responsável financeiro, se houver alteração.  
 
12. As atividades de aulas práticas, de laboratórios e de estágio curricular obrigatório, poderão 
ser desenvolvidas em turno diferente daquele escolhido pelo acadêmico e/ou em Instituições 
localizadas em outros municípios. 
 
13. A data do início das aulas é 17 de agosto de 2020 .  
 
14. O ENADE e o ANASEM são componentes curriculares obrigatórios inseridos no Histórico 
Escolar, necessários para a conclusão do curso, ficando o aluno ciente da necessidade de 
responder o questionário socioeconômico e de participar das provas no decorrer do Curso de 
Medicina. 

  
 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.  
  

Mafra, SC, 15 de junho de 2020. 
 
 
 

 
Solange Sprandel da Silva 

Reitora 


