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TERMO ADITIVON2 1/2010 ao EDITAL(iR N2 317/2010

Altera e substitui o Edital de oferta de curso de
graduação, na modalidade a distância, através de
Seleção e Ingresso e conforme termos do convênio
celebrado entre o Ministério da Defesa, Exército
Brasileiro, Marinha do Brasil, Comando da Aeronáutica,
Associação Nacional dos Servidores da Justiça do
Trabalho, PETROBRAS DISTRIBUIDORAS.A, Conselho
Regional de Química,Associação Nacional dos Servidores
da Previdência e Seguridade Social, PRODEMGE,
Prefeitura do Municipio do Rio de Janeiro, FECAM,
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado
de Minas Gerais, SINTRAJUFE/RS,Tribunal Regional do
Trabalho da 129 Região e a Universidade do Sul de Santa
Catarina - UNISUL.

o Reitor da Universidade do Sul de San~ Catarina - UNISUl, AUton Nazareno Soares, torna público que

estão abertas as inscrições, no período de 12 de abril, a partir das OOhOOmin,ao dia 10 de junho de
2010, às 23h59min, para o Processo de Seleção e Ingresso dos cursos de graduação a distância
apresentados a seguir:

A. Cursos Superiores de Tecnologia em: Administração Legislativa;Administração Pública;
Agronegócio; Comércio Exterior; Gestão Ambiental; Gestão da Produção Industrial;
Gestão da Segurança Pública; Gestão da Tecnologia da Informação; Gestão de
Cooperativas; Gestão de Micro e Pequenas Empresas; Gestão Financeira; Logística;
Marketing; Multimídia Digital;Segurança do Trânsito; Serviços Penais e Web Design e
Programação.

B. Cursos de Licenciatura em: Matemática e Pedagogia.
C. Bacharelado em: Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Filosofia;

Hotelaria e Turismo.

1. DA CLIENTELA

Estão qualificados, para participar deste processo seletivo, candidatos portadores de Histórico
Escolare Diplomaou Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Alunos veteranos da Unisul,com status de abandono e trancamento, não poderão participar do
processo seletivo de Ensino Médio para o mesmo curso, devendo obrigatoriamente solicitar o retorno
ou destrancamento no período estabelecido em calendário acadêmico.

2. DOS CURSOS E DAS VAGAS

/2.1 DOS CURSOS

Serão ofertados os cursos a seguir descritos:
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2.2 DAS VAGAS

o Decreto 5.622/2005 estabelece no Artigo 20 que "As instituições que detêm prerrogativa de
autonomia universitária credenciadas para oferta de educação superior a distância poderão criar,
organizar e extinguir cursos ou programas de educação superior nessa modalidade, conforme disposto
no inciso I do art. 53 da Lei n o 9.394, de 1996". De acordo com o Parecer 301/2003 da Câmara d
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministério da Educação e
publicado no Diário Oficial da União, seção I, página 26, de 9 de agosto de 2004, a Universidade te
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Administração Legislativa Tecnólogo 2 anos

Administração Pública Tecnólogo 2 anos

Agronegócio Tecnologia 2,5 anos

Comércio Exterior Tecnólogo 2 anos

Gestão Ambiental Tecnólogo 3 anos

Gestão da Produção Industrial Tecnólogo 3 anos

Gestão da Segurança Pública Tecnólogo 2 anos

Gestão da Tecnologia da Informação Tecnólogo 2,5 anos

Gestão de Cooperativas Tecnólogo 2 anos

Gestão de Micro e Pequenas Empresas Tecnólogo 2 anos

Gestão Financeira Tecnólogo 2 anos

Logística Tecnólogo 2 anos

Marketing Tecnólogo 2 anos

Multimídia Digital Tecnólogo 2 anos

Segurança do Trânsito Tecnólogo 2 anos

Serviços Penais Tecnólogo 2 anos-
Web Designe Programação Tecnólogo 2,5 anos

-
Matemática Licenciado 4 anos

Pedagogia Licenciado 4 anos

Administração Bacharel 4 anos

CiênciasContábeis Bacharel 4 anos

Ciências Econômicas Bacharel 4 anos

Filosofia Bacharel 3 anos

Hotelaria Bacharel 3 anos

Turismo Bacharel 3 anos-
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autonomia para fixar o número de vagas para a abertura de novas turmas dos cursos de graduação em
oferta pela modalidade da educação a distância.

A UNISULreserva-se o direito legal de ampliar o número de vagas por curso; e de não abrir
turma em curso que não apresentar um mínimo de 100 candidatos inscritos no processo seletivo.

2.3 DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO UNISULVIRTUAL E DA REAUZAÇÃO DE AVALIAÇÕES PRESENCIAIS
OBRIGATÓRIAS

2.3.1 Programa de integraçãoUnisulVirtual
Os candidatos aos cursos de graduação deverão participar de duas atividades obrigatórias do

Programa de Integração UnisulVirtual:

-Curso de Extensão "Como estudar a distânda na Unisur que será ofertada nos períodos de:
. 26.04.2010 a 07.05.2010
. 31.05.2010 a 11.06.2010
. 05.07.2010 a 16.07.2010

A distribuição dos alunos neste curso serão mediante a data de inscrição e envio de
documentos.

- Encontrode Aberturado SemestreLetivo
No dia 17 de julho de 2010, às 9 horas (horário de Brasília), a Unisul realizará a Abertura do

Semestre Letivopara as boas-vindas aos novos alunos, apresentação da instituição e da metodologia de
estudos. Asolenidade será transmitida ao vivo por streaming de vídeo para acompanhamento da sessão
pela Internet para alunos que estiverem matriculados.

2.3.2 Realização de avaliaçõesPresendais
É requisito ao candidato, disponibilidade para realização das avaliações presenciais que são realizadas
aos sábados, nas datas definidas no calendário acadêmico. Nestas datas, o aluno deverá comparecer ao
localde provadefinidopela Unisulparaa realizaçãodas provaspresenciaisobrigatórias.

2.3.3Dosmateriaisdidáticos
A entrega dos livros didáticos de cada curso será feita no endereço indicado pelo candidato no ato de
inscrição.

2.3.4 DO fNICIO DO SEMESTRE LETIVO

Os candidatos classificados neste Editalserão matriculados no primeiro período letivo, com início em 19
de julho de 2010.

2.4 DOS VALORES DAS MENSALIDADES DOS CURSOS

No site da Unisul, www.virtual.unisul.br. e no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,
está divulgado o valor da mensalidade de cada curso, que será renovado no iníciode cada módulo.

Será concedido desconto aos alunos matriculados, cuja instituição possui convênio firmado com a
Unisul, seguindo as prerrogativas do termo de cooperação e o item 2.4.1 deste Edital.Os descontos não
serão cumulativos ou retroativos e são válidos somente para candidatos com vínculo empregatício.

2.4.1 DOS DESCONTOS:

. Para candidatosvinculadosao ExércitoBrasileiro:
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A cooperação técnica entre a Unisul e o Exército Brasileiro,com a possibilidade de realização de
avaliações presenciais nas Organizações Militares (OMs),torna possível o deslocamento dos militares da
Reserva Remunerada e da Ativa, dos seus dependentes e dos servidores civis em todo o território
nacional, sem a descontinuidade dós estudos, estando garantido ao aluno o direito de solicitar a
transferência do local de realizaçã~ de exames, dentro dos prazos institucionais, sem alterar a sua
progressão no curso em que estiver matriculado.

O convênio específico de cooperação logística, mantido entre a Universidade do Sul de Santa
Catarina e o Exército Brasileiro, confere aos militares da ativa e da reserva remunerada, aos servidores
civise aos dependentes legais destas categorias um desconto de 15%.

Como política especial de inclusão estabeleáda entre o Departamento de Ensino e Pesquisa do
Exército Brasileiro (DEP)e a Unisul confere aos graduados da ativa e da reserva remunerada (soldados,
cabos, sargentos e subtenentes) e aos seus dependentes legais um desconto especial de 25% sobre o
valor integral dos créditos devidos a cada semestre.

. Para candidatos vinculados à Marinha do BraSIl:
A cooperação técnica entre a Unisul e a Marinha do Brasil, com a possibilidade de realização de

avaliações presenciais nos Departamentos Regionais do AMN(DRAMN),torna possível o deslocamento
dos militares da Reserva Remunerada e da Ativa,dos seus dependentes e dos servidores civisem todo o
território nacional, sem a descontinuidade dos estudos, estando garantido ao aluno o direito de solicitar
a transferência do local de realização de exames, dentro dos prazos institucionais, sem alterar a sua
progressão no curso em que estiver mat{iculado.

Aos alunos matriculados na condição de militares da ativa ou da reserva remunerada, aos seus
dependentes, e aos servidores civis da Marinha do Brasil será concedido um desconto de 15% (quinze
por cento) no valor das mensalidades, em virtude da cooperação que viabiliza a realização de provas de
avaliação nos Departamentos Regionaisdo AMN.

. Para candidatos vinculados ao COmandoda Aeronáutica:
A cooperação técnica entre a Unisul e o Comando da Aeronáutica, com a possibilidade de

realização de avaliações presenciais nas Organizações Militares do COMAER,torna possível o
deslocamento dos alunos, militares, dos seus dependentes e dos servidores civis ativos e inativos em
todo o território nacional, sem a descontinuidade dos estudos, estando garantido ao aluno o direito de
solicitar a transferência do local de realização de exames, dentro dos prazos institucionais, sem alterar a
sua progressão no curso em que estiver matriculado.

O valor integral dos créditos devidos a cada semestre, convênio específico de cooperação
logística mantido entre a Universidade do _Sulde Santa Catarina e o Comando da Aeronáutica confere
aos militares e servidores civis assemelhados, ativos e inativos do COMAERe aos dependentes legais
destas categorias descontos específicos.

Como política especial de inclusão estabeleci da entre o Comando da Aeronáutica e a UNISULa
partir do segundo semestre de 2008, ao círculo de oficiais e servidores civis assemelhados, ativos e
inativos, do COMAERe aos seus dependentes legais será aplicado um desconto especial de 15%sobre o
valor integral dos créditos devidos a cada semestre.

Para os graduados, praças, praças especiais e servidores civisassemelhados, ativos e in
COMAERe aos seusdependentes legaisserá aplicadoumdescontoespecialde 25%sobre o vai
integral dos créditos devidos a cada semestre.

7
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. Para candidatos vinculados ao Ministério da Defesa:

A cooperação técnica entre a Unisul e o Ministério da Defesa, com a possibilidade de realização
de avaliações presenciais nas Organizações de Apoio (OAP),confere ao círculo de Oficiaise Servidores
CivisAssemelhados, ativos e inativos um desconto de 15%.

Para o Círculode Praças, Praças Especiaise Servidores CivisAssemelhados, ativos e inativos, do
MINISTÉRIODADEFESAe seus respectivos dependentes será conferido um desconto de 25% (vinte e
cinco por cento) no valor das mensalidades praticadas pela UNISUL

. Para candidatos vinculados a Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho:
A cooperação técnica entre a Unisul e a Associa,ção Nacional dos Servidores da Justiça do

Trabalho, confere aos associados/cooperados e respectivos dependentes um desconto de 10% (dez por
cento) sobre o valor fixado para as mensalidades praticadas pela UNISUL

. Para candidatos vinculados à PETROBRASDISTRIBUIDORAS.A:

A cooperação técnica entre a Unisul e a PETROBRASDISTRIBUIDORAS.A, confere aos alunos
ingressantes, cônjuge, pais e filhos um desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor fixado para as
mensalidades praticadas pela UNISUL

. Para candidatos vinculados à PRODEMGE:
A cooperação técnica entre a Unisul e a PRODEMGES.A, confere aos alunos ingressantes,

empregados, pensionistas e respectivos.dependentes um desconto de 100~(dez por cento) sobre o valor
fixado para as mensalidades praticadas pela UNISUL

. Para candidatos vinculados à ANASPS:
A cooperação técnica entre a Unisul e a ANASPSconfere aos alunos ingressantes, associados,

empregados e seus respectivos dependentes, um desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor fixado
para as mensalidades praticadas pela UNISUL

. Para os candidatos vinculados ao Conselho Regional de Química -CRQ:
A cooperação técnica entre a Unisul e o Conselho Regional de Química, confere aos alunos

ingressantes, associados, cooperados e respectivos dependentes um desconto de 10% (dez por cento)
sobre o valor fixado para as mensalidades praticadas pela UNISUL

. Para os candidatos vinculados à Prefeitura do Município do Rio de Janeiro - Secretaria
Municipal de Administração:
A cooperação técnica entre a Unisul e a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro - Secretaria

Municipal de Administração confere aos alunos ingressantes, aos servidores ativos e inativos da
Administração Direta e Indireta do Município, bem como aos seus dependentes um desconto de 10%
(dez por cento) sobre o valor fixado para as mensalidades praticadas pela UNISUL

. Para os candidatos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas
Gerais:
Acooperação técnica entre a Unisul e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado

de Minas Gerais confere aos alunos ingressantes, aos servidores estatais em exercício na Administraçã
Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivodo Estado de Minas Gerais, os empregado
da COHAB,EMATER,EPAMIG,MGSe PRODEMGE,os aposentados e pensionistas dos mesmos órgãos e
entidade, bem como aos seus dependentes um desconto de 100~(dez por cento) sobre o valor fixad
para as mensalidades praticadas pela UNISUL ""\1/ "
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. Paraos candidatosvinculadosà FederaçãoCatarinensede Municípios-FECAM:
Acooperaçãotécnica entre a Unisule a FederaçãoCatarinensede Municípios- FECAMconfere

aos alunos ingressantes, aos Agentes Públicos Municipais da Administração Pública Direta e Indireta,
funcionários da Federação Catarinense de Municípios- FECAM,da Escolade Gestão Pública Municipal-
EGEM,Consórcio de Informática na..Gestão Pública Municipal - CIGAdo Estado de Santa Catarina, bem
como aos seus dependentes (cônjuge; companheiro de união estável; filhos, enteados, menor sob
guarda judicial, sob tutela e todas as demais formas legais até 18 anos; solteiros até 24 anos completos,
se universitário e sem economia própria, ou qualquer outro caso mediante processo de justificação,
comprovando a dependência econômica) um desconto de 100-'(dez por cento) sobre o valor fixado para
as mensalidades praticadas pela UNISUL

. Paraos candidatosvinculadosao Sindicatodos TrabalhadoresdoJudiciárioFederaldo Rio
Grande do Sul- SINTRAJUFE/RS:
A cooperação técnica entre a Unisul e o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio

Grande do Sul - SINTRAJUFE/RSconfere aos alunos ingressantes associados/cooperados, bem como aos
seus dependentes legais um desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor fixado para as mensalidades
praticadas pela UNISUl.

. Para os candidatos vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 12! Região:
A cooperação técnica entre a Unisul e o Tribunal Regional do Trabalho da 12!!Região, confere

aos alunos ingressantes magistrados,' servidores ativos, inativos, pensionistas, bem como os seus
dependentes (cônjuges, o (a) companheiro (a), os filhos e menores dos quais os magistrados ou servidor
detenham a guarda) um desconto de 100-'(dez por cento) sobre o valor fixado para as mensalidades
praticadas pela UNISUL

3. DAS INSCRIÇOES

Pela inscrição o candidato manifesta seu interesse em ingressar no curso, observando e
cumprindo os procedimentos a seguir:

12 Efetuar a inscrição (on-line);
22 Pagar taxa de inscrição;
32 Encaminhar documentação constante neste Edital para Processo Seletivo;
42 Acompanhar seu processo de inscrição, através do Portal Minha Unisul, utilizando o mesmo
Logine Senha da Inscrição. -
52 Aguardar publicação da lista de Classificados/Homologados.

3.1 DO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO (ON-UNE)
Preencher via Internet fwww.virtual.unisul.br). o formulário de inscrição on-line, no período de

12 de abril a 10 de junho de 2010.

Na inscrição o candidato deverá:
. Observar se a escolha do curso, convênio e modalidade de ingresso foi feita

corretamente;
. Preencher os dados pessoais solicitados;
. Assinar eletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
. Indicar o local para realização das avaliações presenciais entre as opções disponíveis n

formulário;
./
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. Mencionar sua situação militar e patente (somente para candidatos vinculados às Forças
Armadas do Brasil);

. Imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição;

. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$55,00, até o dia do vencimento.
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3.2 DA TAXA DEINSCRIÇÃO

3.2.1 Somente em caso de cancelamento da oferta do curso poderá haver devolução da taxa de
inscrição. Para receber a devolução da taxa de inscrição, o candidato deve informar, no ato da
inscrição, os dados bancários solicitados.

3.2.2 Candidatos que, por algum motivo, se inscreverem em curso, convênio ou modalidade de
ingresso equivocada, e desejarem se inscrever novamente deverão arcar com todas as taxas de
inscrição geradas, sejam elas canceladas ou nãó.

3.2.3 Taxas de inscrições pagas em semestres anteriores são vinculadas a Editais anteriores e não são
válidas para os Processos Seletivos seqüentes.

3.3 DO ENVIODOS DOCUMENTOSPARA O PROCESSO SELETIVO

Preenchidos os dados cadastrais inscrição on-line, os candidatos deverão encaminhar, via sedex,
até o dia 11 de junho, cópia dos documentos considerados obrigatórios, todos com autentica cão oficial
em cartório. para participarem do processo seletivo, conforme a seguinte relação:

./ Cadastro de Pessoa Física (CPF)

./ Carteirade Identidade

./ Certidãode nascimentoou de casamento

./ Diplomaou Certificadode Conclusãodo EnsinoMédio

./ HistóricoEscolardo EnsinoMédioconstandoo reconhecimentoda Escola

Para candidatos vinculados às Forcas Armadas do BraSil:

./ Carteira de identidade (dentro do prazo de validade) expedida pelas Forças Armadas do Brasil,
para os militares da ativa ou da reserva remunerada; ou, Carteira de identidade para os
inscritos na condição de dependente ou funcionários civisdas Forças Armadas do Brasil.

./ Comprovante de dependência - Declaração Original emitida pela organização Militar ou
Fotocópia Autenticada da Carteira de Dependente Militar (dentro do prazo de validade)
constando a Patente do Militar,no caso de dependentes de militares;

./ Comprovante de vínculo empregatício (dentro do prazo de validade) no caso de funcionários
civisdas Forças Armadas do Brasil (Originalcom autenticação oficial).

Para candidatos vinculados à Associacão Nacional dos Servidores da Justica do Trabalho:

~
./ Declaração comprobatória da condição associados/cooperados e/ou dependente para obtenção

do benefício. (Original ou fotocópia autenticada) ou fotocópia autenticada da carteira de
Associado.

/J
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Para candidatos vinculados à PETROBRASDISTRIBUIQORAS.A:

./ Empregados: fotocópia autenticada do crachá verde ou azul para empregados ou aposentados,
respectivamente, ou outras' cores que venham a substituir as atuais;

./ Dependentes: fotocópia autenticada do crachá ou contracheque do empregado/aposentado e,
também, carteirada AMSPETROBRÁSou Certidãode nascimento;

./ Pensionista: fotocópia aut~nticada Certidão de óbito do empregado e contracheque ou
equivalente, emitindo pela Fundação Petros de Seguridade Social- Petros.

Para candidatos vinculados à ANASPS:

./ Fotocópia autenticada da Carteira de Associado da ANASPSou Declaração de Associado ou
Dependente (original).

Para candidatos vinculados à PRODEMGE:

./ Emore2ados: Declaração de vínculo empregatício emitida pela PRODEMGE.

./ Deoendentes fCôniu2es. oais e filhos): Fotocópia autenticada da documentação legal:
declaração do imposto de renda, escritura pública, certidão de casamento, certidão de
nascimento.

Para candidatos vinculados ao CRQ:

./ Comprovação da condição de associado, cooperado

./ Para dependentes: Apresentação do comprovante de grau de parentesco, na forma da lei, assim
como o fornecimento de uma declaração comprobatória da condição do associado/cooperado

Para candidatos vinculados à Prefeitura do Muniáoio do Rio de Janeiro -Secretaria Municioal
de Administracão:

./ Para servidores ativos e inativos - último contracheque original.

./ Para dependentes - fotocópia autenticada dos documentos que comprovem a relação de
dependência com o servidor da PCRJ,tais como certidão de nascimento, casamento,
declaração do imposto de renda e outros, em conjunto com o último contracheque original.

Para servidores da Secretaria do Estado de Planeiamento e Gestão do Estado de Minas Gerais:

./ Para servidores ativos - carteira -funcional (quando servidor estatutário), CTPS (quando
empregado público) e contracheque atual e carteira de identidade.

./ Para dependentes - fotocópia autenticada dos documentos que comprovem a relação de
dependência, juntamente com carteira funcional (quando servidor estatutário), CTPS
(quando empregado público) e contracheque atual e carteira de identidade do servidor.

Para servidores da FECAM:

./ Para agentes públicos municipais - declaração comprobatória da condição de agente
público/funcionário ou cópia autenticada do contracheque atualizado.

./ Para dependentes - fotocópia autenticada dos documentos que comprovem a relação de
dependência, juntamente com uma declaração comprobatória da condição de agente
público/funcionário ou cópia autenticada do contracheque atualizado.
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Para servidores do SINTRAJUFE/RS:

./ Paraassociados/cooperados- declaração comprobatória da condição de associado/cooperado.

./ Para dependentes - fotocópia autenticada dos documentos que comprovem a relação de
dependência, juntamente com uma declaração comprobatória da condição de
associado/cooperado.

Para magistrados ou servidores do TRT-12!Região

./ Paramagistradoou servidorativoou inativo- fotocópia da carteira expedida de acordo com as
instruções estabelecidas pelo Tribunal Superior do Trabalho ou pelo Conselho Superior da
Justiça do Trabalho.

./ Pensionistas - declaração expedida pelo Serviço de Cadastro e Registro de Pessoal - SECARdo
primeiro Convenente.

./ Dependentes - documento comprobatório da guarda ou do vínculo com o magistrado ou
servidor, acompanhada da fotocópia da carteira funcional de acordo com as instruções
estabelecidas pelo Tribunal Superior do Trabalho ou pelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalhoou uma declaraçãoexpedidapelo Serviçode Cadastroe Registrode Pessoal- SECAR
do primeiro Convenente.

3.3.1 Para candidatos que já foram ou são alunos de Graduação na UNISUL:
Se o candidato já foi ou é àluno da UNISULe deseja utilizar a mesma documentação

mencionada neste Edital, necessita informar através do Auto Atendimento na opção solicitar "Casos de
Informação" no Portal Minha Unisul.

Condições para a utilização da documentação anterior:

1. Solicitaro aproveitamento do documento até o dia 23 de maio de 2010.
2. Ao solicitar o aproveitamento de documentos através do "Caso de Informação", o candidato

necessita informar o Campus e Curso de origem.
3. Para deferimento da solicitação é necessário que o candidato tenha em algum momento da

vida acadêmica vínculo com a Unisul, ou seja, formado, com matrícula tranca da ou em
situação de abandono em curso diferente do escolhido na inscrição.

4. Caberá ao candidato verificar sua situação na opção "Acompanhamento de Inscrição",
através do auto-atendimento no Portal MinhaUnisul, o status da sua solicitação, e, caso
tenha pendências, deve providenciar toda documentação exigida para o cumprimento deste
Edital.A não observância deste~implicará o indeferimento da inscrição.

3.3.2 Para candidatos oriundos de cursos realizados no Exterior:

./ Os documentos do Ensino Médio seguirão as orientações do item 3.3 e deverão conter o visto
da Embaixada ou Consulado Brasileirono país onde o requerente cursou.

./ Os documentos do Ensino Médio seguirão as orientações do item 3.3 e deverão estar traduzidos
para a língua portuguesa por Tradutor OficialJuramentado.

./ O Histórico Escolar deverá apresentar o parecer de equivalência de estudos, emitido pela
Secretaria de Educação do Estado da União ou Ministério da Educação Brasileiro.

3.3.3 Para candidatos oriundos de cursos realizadosem países do MERCOSUL(Argentina,paragua

~
Uruguai, Brasil, Chile,Equador, COlômbia,Peru e Bolívia):

./ Os documentos do Ensino Médio seguirão as orientações do item 3.3 e deverão conter o vist
da Embaixada ou Consulado Brasileirono país onde o requerente cursou.

//
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./ Os documentos do Ensino Médio seguirão as orientações do item 3.3 e deverão estar traduzidos
para a língua portuguesa por um Tradutor OficialJuramentado.

3.3.4Para candidatos oriundosde cursosrealizadosem países de LínguaOficialPortuguesa (Portugal,
Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné -Bissau e Timor Leste):

./ Os documentos do Ensino Médio seguirão as orientações do item 3.3 e deverão conter o visto
da Embaixada ou Consulado Brasileirono país onde o requerente cursou.

./ O Histórico Escolar deverá apresentar o parecer de equivalência de estudos, emitido pela
Secretaria de Educação do Estado da União ou Ministério da Educação Brasileiro.

ImDortante: É imprescindível a postagem dos documentos até 11 de junho de 2010, para dar
continuidade ao processo de inscrição dos candidatos no wrso. A não observância deste procedimento
implica na anulação da inscrição.

3.4 DA DOCUMENTAÇÃO PARA O APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Será facultado o aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em Instituição de Ensino
Superior, comprovada sua legalidade e aproveitamento com assiduidade, respeitando o regimento
interno da Universidade.

Se o candidato cujo processo seja classificado desejar obter Aproveitamento de Estudos relativo
a disciplinas cursadas na Unisule em outro estabelecimento de ensino, deverá solicitar a partir do dia 10
de julho, até o dia 18 de julho de 2010, através do Portal MinhaUNISUl(https:jjminha.unisul.br), opção
Atendimento On-line - Criar Protocolo On-Une.

O aluno deverá encaminhar a documentação para análise de equivalência via sedex, até o dia 19
de julho de 2010 após a solicitação via Protocolo On-Une. A documentação enviada após o prazo será
devolvida ao candidato e a solicitação será indeferida.

Os documentos e procedimentos obrigatórios para soliátar o aproveitamento de estudos são:

1. Fotocópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação, oficial, expedido pela Instituição de
Ensino na qual finalizou as disciplinas, constando Reconhecimento da IES,do Curso, Dados do
Ingresso do aluno, data de expedição do documento e assinatura do responsável;

2. Planos de Ensino, originais, expedido, carimbado e assinado pela Instituição de Ensino na qual
foram concluídas as disciplinas, para realização do processo de aproveitamento de estudos;

3. Indicar no Protocolo On-line as disciplinas para as quais solicita análise de convalidação;
4. Após a análise e deliberação sobre a concessão do aproveitamento de estudos, poderá ocorrer o

reajuste da matrícula do aluno referente às disciplinas do semestre letivo vigente. Asdisciplinas
que iniciarem em 19 de julho de 2010, quando aproveitadas, serão excluídas da matrícula do
aluno, não havendo substituição por outras com a mesma data de início. As disciplinas
aproveitadas que iniciarem no decorrer do semestre letivo poderão ser substituídas por outras,
de acordo com parecer da coordenação do curso.

5. O parecer será divulgado através do Protocolo On-line, a partir do dia 2 de agosto de 2010.

3.5 DO ENDEREÇO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

/

No envelope, além do endereçamento à UnisulVirtual,o candidato deverá indicar o nome do
curso em que estiver inscrito. A seguir o endereço a ser utilizado:
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UNISUL VIRTUAL - Universidade do Sulde SantaCatarina
Secretaria de Ensino a Distância (SEaD)
Especificar o Curso Escolhido
Centro Empresarial Pedra Branca

Avenida dos Lagos, 41
Bairro: Cidade Universitária Pedra Branca

CEP:88137-900- Palhoça- SC

3.6 DA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS

Os documentos das inscrições deferidas serão incorporados ao acervo do arquivo da
Universidade, não sendo devolvidas ao candidato. Documentos de inscrições indeferidas não serão
válidas para outros Editais e ProcessosSeletivos seqüentes e serão incinerados 30 (trinta) dias após a
divulgaçãodo resultado,casoo candidatonão solicitea devoluçãonesse prazo.Casoo candidatocoma
inscrição deferida não confirme sua matrícula no prazo estipulado, também terá sua documentação
incinerada.

A Unisul ressalvaque, quando da submissão do processo do aluno ao registro de diploma,
poderá exigir nova apresentação da documentação, com a finalidade de cumprir a legislação vigente à
época.

4.DACLASSIFICAÇÃO

A classificação dos candidatos será feita pela análise do Histórico Escolar do Ensino Médio e da
documentação solicitada no item 3.3; e, para efeito classificatório, resultará da média global obtida pelo
cômputo dos resultados finais de cada semestre, ou módulo do Curso de EnsinoMédio no caso de
candidatos portadores de Diploma/Certificado do Ensino Médio, computando-se com arredondamento
de 2 (duas) casas decimais.

No caso de haver candidatos ocupando idêntica classificação, o desempate será feito, levando-
se em conta a antiguidade dos candidatos (prioridade para o de maior idade).

A lista dos classificados será diwlgada na Internet, no site da UnisulVirtual, no endereço
www.virtual.unisul.br. respeitando as prerrogativas no item 3 do presente Edital, nas seguintes datas e
horária:

. I! chamada: 8 de junho de 2010, a partir das 18 horas.

. 2! chamada: 18 de junho de 2010, a partir das 18 horas.

5. DA EXCLUSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E INGRESSO

Seráexcluídodo processoqualquer candidato que não cumprircomo item 3 deste Edital.

ASeaD,após conferir os documentos necessários ao processo, efetuará a matrícula.

6. DA MATRíCULA
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. Para os candidatos classificados em li! chamada, o boleto para confirmação desta
matricula (li! parcela) estará disponível para impressão a partir do dia 23 de junho de
2010, através do Portal Minha Unisul,em https://minha.unisul.br.

. Para os candidatos c:lassificados em 2i! chamada, o boleto para confirmação desta
matricula (li! parcela) estará disponível para impressão a partir do dia 30 de junho de
2010, através do Portal Minha Unisul,em https://minha.unisul.br.

o candidato deverá acessar o Portal dentro das datas divulgadas acima, com o mesmo login e
Senha da inscrição e efetuar a impressão do boleto com vencimento em 6 de julho de 2010.

De posse do boleto bancário, o candidato deverá efetuar o pagamento até o vencimento, 6 de
julho de 2010, em qualquer agência bancária, sob pena de cancelamento de sua matrícula. O
pagamento, nas condições mencionadas, confirma a sua matrícula.

ImDortante:

A matrícula na Unisul somente é confirmada após o pagamento da primeira parcela da
semestralidade, o que deve ser feito rigorosamente até a data do vencimento.

O não pagamento da primeira parcela implica o cancelamento da matricula, ou seja, todos os
procedimentos até então realizados pelo aluno serão anulados e excluídos do sistema acadêmico.

O candidato que teve seu processo deferido e que deixar de confirmar a matrícula com o
pagamento, nas datas estabelecidas pela UnisulVirtual neste Edital, perderá o direito à vaga no
respectivo curso.

7. DAS DISPOSIÇOES FINAIS

7.1 O candidato com inscrição selecionada e aprovada que, sob qualquer hipótese, deixar de
obedecer aos itens 3,5 e 6 deste Edital, perderá o direito à vaga, podendo ser substituído
pelo candidato seguinte na ordem de classificação;

7.2 A Unisul reserva-se o direito da não oferta de curso quando o número total de inscritos for
inferior a 100 candidatos. Para receber a devolução da taxa de inscrição o candidato deve
informar no ato da inscrição os dados bancários solicitados.

7.3 A Unisul reserva-se o direito de efetuar alterações nos termos deste edital, devendo a
mesma comunicar os candidato~ inscritos.

7.4 Érequisitado aos alunos selecionados ter acesso regular à Internet para dar seguimento aos
cursos a distância oferecidos pelo campus UnisulVirtual;

7.5 É requisito aos candidatos, disponibilidade de realização das avaliações presenciais
realizadas somente aos sábados;

7.6 A Unisul reserva-se o direito da não oferta de um local de Avaliação PresenciaI caso o
mesmo não atinja o número mínimo de alunos matriculados estipulado pela Instituição;

7.7 Será obrigatória a participação do Programa de Integração UnisulVirtualem um dos três
períodos estabelecidas no edital, conforme data de inscrição e cumprimento do item 3
deste Edita!.

7.8 Para pessoas com deficiência visual será disponibilizadoo software DOSVOX;
7.9 As taxas administrativas decorrentes de solicitações administrativas acadêmicas

financeiras feitas pelos alunos serão cobradas nos boletos dos meses subseqüentes à'
solicitações;

7.10 O ENADEé um componente curricular obrigatório para conclusão do curso, ficando o alun
ciente da necessidade da participação na prova no decorrer do seu curso.
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7.11 É vetada a participação na sessão solene de co!ação de grau de alunos irregulares no
ENADEe com problemas na documentação exigida no Editalde ingresso.

7.12 Fica eleito o foro da Comarca de Tubarão/SC para dirimir toda e qualquer questão inerente
ao Processo Seletivo.

8. INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

A Unisul envia comunicados aos candidatos via correio eletrônico e SMS (mensagem de texto

para celular), ficando o candidato responsável por seus dados cadastrais no Portal MinhaUnisul, bem
como a atualização dos mesmos.

9. RESUMO DAS PRINCIPAIS DATAS

'\

AUtonN;zareno Soares
Reitor
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Divulgaçãoda lista de homologados em li! chamada no site www.virtual.unisul.br, a
08.06.2010 partir das 18 horas.
10.06.2010 Data limite para Inscriçãoatravés do site www.virtual.unisul.br
10.06.2010 Data limite para solicitar o cancelamento da inscrição, caso seja necessário.

26.04 a 07.05.2010 - .

31.05 a 11.06.2010 Iníciodo Programa de Integração UnisulVirtual- Oficina"Como estudar a distância na
05.07 a 16.07.2010 UnisulVirtual".

,

11.06.2010 Encaminhamento dos documentos exigidos em Editalpara a Secretaria de Ensinoa
Distância- SEaD.

18.06.2010 Divulgaçãoda lista de homologados em 2i!chamada no site www.virtual.unisul.br, a
partir das 18 horas.
O boleto para confirmação da matricula (li! parcela), para os classificados em lI!

23.06.2010 chamada, estará disponível para impressão, através do Portal MinhaUnisul,em
https://minha.unisul.br.
O boleto para confirmação da matrícula (li! parcela), para os classificados em 211

30.06.2010 chamada, estará disponível para impressão, através do Portal MinhaUnisul,em
https:/jminha.unisul.br.

06.07.2010 Pagamento do boleto eferente à matricula. O pagamento, nas condições mencionadas,
confirma a matricula.

17.07.2010 Seminário de abertura do semestre letivo transmitido ao vivo por streaming de vídeo.
19.07.2010 Iníciodas Aulas(19período)


