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EDITALN2 426/2011- Campus Univ~rsitário UnisulVirtual

Edital de oferta de cursos de graduação, na
modalidade a distância, através de Seleção e
Ingresso aberto.

o Prof. Sebastião Salésio Herdt, Reitor em exercício da Universidade do Sul de Santa Catarina -
UNISUL,torna público que estão abertas as inscrições, no período de 27 de maio de 2011, a partir
das OOhOOmin,ao dia 20 de junho de 2011, às 23h59min, para o Processo de Seleção e Ingresso
para o Cursode Direito-Bacharelado.

1. DA CLIENTELA

Estão qualificados, para participar deste processo seletivo, candidatos portadores de
Histórico Escolar e Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio, com comprovada
residência no Estado de Santa Catarina.

2. DOS CURSOS E DAS VAGAS

2.1 DO CURSO

Será ofertado o curso a seguir descrito:

2.2 DAS VAGAS

o Decreto 5.622/2005 estabelece no Artigo20 que «Asinstituições 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 n2 9.394, de 1996". De acordo com o Parecer
301/2003 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo
Ministério da Educação e publicado no Diário Oficialda União, seção I, página 26, de 9 de agosto
de 2004, a Universidade tem 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.

M.)[!D L!l'I:

Direito Bachareladoem
3.720horas/aula

5 anos 200. Direito
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3. DAS INSCRiÇÕES

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

12 Efetuar a inscrição (ONLlNE);
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 Login e Senha da Inscrição;
52 Aguardar publicação da lista de Classificados/Homologados.

3.1 DO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ONLlNE)

Preencher via Internet (www.virtual.unisul.br).oformuláriodeinscriçãoONLlNE.no
período de 25 de maio a 20 de junho de 2011.

Na inscrição, o candidato deverá:

. Observar se a escolha do curso, convênio e modalidade de ingresso foi feita
corretamente;

. Pree,ncheros dados pessoais solicitados;

. Assinar eletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;

. Indicar o local para realização das avaliações presenciais entre as opções
disponíveis no formulário;

. Imprimiro boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição;

. Efetuar o pagamento da taxa de inscriçãono valor de R$ 55,00, até o dia do
vencimento.

IMPORTANTE: É~de total responsabilidade do candidato o correto preenchimento dos dados de
sua inscrição e se, por algum motivo, o candidato se inscrever em curso, convênio ou modalidade
de ingresso equivocada, para possibilitar uma nova inscrição deverá solicitar formalmente o
cancelamento da inscrição incorreta através do Auto Atendimento na opção solicitar casos de
informação, no Portal Minha Unisul. O pedido deverá ser realizado até o dia 14 de junho de 2011
e o candidato deverá aguardar 72 horas' úteis após a confirmação de recebimento da solicitação

de cancelamentopararealizara novainscrição.

3.2 DA TAXA DE INSCRIÇÃO

3.2.1 Somente em caso de cancelamento da oferta do curso poderá haver devolução da taxa de
inscrição.
Taxas de inscrições pagas em semestres anteriores são vinculadas a Editaisanteriores e não
são válidos para os Processos Seletivos sequentes.

2

3.2.2



UnisulVirtual
Educação Superior a Distância

UNISUL
\ltl.iVt:RSIOAOe DO SUl DE.SANn CATARUJA

3.3 DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA O PROCESSOSELETIVO

São exigidos os seguintes documentos (original ou autenticado em cartório) para o
Processo Seletivo:

./ HistóricoEscolardo EnsinoMédio -Constando reconhecimento da Instituição;

./ Diplomaou Certificado de conclusão do EnsinoMédio;

./ CPF;

./ Carteira de Identidade;

./ Certidão de Nascimento ou Casamento;

./ Comprovante de residência comprovando residência em Santa Catarina;

Documento comprobatório de residência do candidato no Estado de Santa Catarina,
conforme item 3.3.1 deste Edital.

ImDortante: A Unisul poderá solicitar a qualquer tempo um novo envio dos documentos
solicitados neste edital, uma vez que for necessário cumprir a finalidade da legislação vigente à
época.

3.3.1 Documento comprobatório de Residência em Santa Catarina

Para participar deste processo seletivo, o candidato necessita comprovar residência no
Estado de Santa Catarina, através de documentos originais ou autenticados em cartório.

Entende-se como comprovante de residência, os seguintes documentos:
. Fatura de água, luzou telefone, expedida no prazo máximo de 90 dias, em nome do

usuário ou com declaração do nome de quem constar a fatura;
. Contrato de locação do imóvel em nome do interessado;
· Correspondência ou documento expedido por órgãos oficiaisdas esferas Municipal,

Estadual ou F.ederal,com data de emissão de no máximo 90 dias;
· Pessoas residentes em área rural poderão apresentar contrato de locação ou

arrendamento da terra, nota fiscal do produtor rural fornecida pela Prefeitura Municipal
ou documento de assentamento expedido pelo 'NCRA;

Háque se salientar algumas observações sobre os documentos acima referidos:

1 - Quaisqu~r declarações deverão apresentar a firma do signatário reconhecida como
verdadeira ou autêntica.

2 - Os documentos poderão ser apresentados na forma original ou fotocópia autenticada
por tabelião.

3 - Serão aceitos documentos em nome do pai, filho ou cônjuge do interessado, com a
devida comprovação do parentesco, através de documento de identidade reconhecido

pela legislação federal, certidão de nascimento ou certidão de casa~ ' 3
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A cada renovação de matrícula, cabe ao aluno encaminhar .comprovante de residência atualizado
para fins de verificação das exigências deste Edital, o aluno que não comprovar residência no
Estado de Santa Catarina não poderá renovar a matricula.

3.3.2 Documentos comprobatórios para obtenção de benefícios

Para a obtenção de desconto, cuja instituição possui convênio firmado com a Unisul,
seguindo as prerrogativas do termo de cooper:ação, o candidato deverá enviar os documentos
listados no link de Parcerias/Convênios do Portal da UnisulVirtual, no endereço
http://www.virtual.unisul.br. Independente do convênio que contemple o candidato há
necessidade da comprovação de residência no Estado de Santa Catarina.

3.3.3 Para candidatos de processos anteriores, ou alunos que já fizeram ou fazem parte do
quadro discente da UNISUL,é condição para a solicitação de aproveitamento de documentos:

1. Ter participado de processos seletivos nos últimos seis meses, para a mesma forma de
ingresso.

2. Ter sua homologação deferida e sem confirmação da matrícula, em processos seletivos

nos últimos seis meses, para a mesma !<:>rmade ingresso.
3. Solicitar o aproveitamento do documento até o dia 21 de junho de 2011, através do

Auto- atendimento na opção solicitar "Casos de Informação", no Portal Minha Unisule
informar o Campus e Curso de origem.

4. Caberá ao candidato verificar, na opção "Acompanhamento de Inscrição", através do
auto-atE:ndimento no Portal Minha Unisul, o status da sua solicitação e, caso tenha
pendências,deve providenciartoda documentação exigidapara o cumprimentodeste
Edita!.A não observância deste implicará o indeferimento da inscrição.

3.3.4
./

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 Brasileiro no 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.

3.3.5 Para candidatos oriundos de cursos realizados em países do MERCOSUL(Argentina,
Paraguai, Uruguai, Brasil,Chile, Equador, Colômbia, Peru e Bolívia):

./ Os documentos do Ensino Médio seguirão as orientações do item 3.3 e deverão conter o
visto da Embaixada ou Consulado Brasileiro no 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 um Tradutor OficialJuramentado.

3.3.6 Para candidatos or~undos de cursos realizados em países de Língua Oficial Portuguesa
(Portugal, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príndpe, Angola, Guiné-Bissau e Timor
Leste):
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./' Os documentos do Ensino Médio seguirão as orientações do item 3.3 e deverão conter o
visto da Embaixada ou Consulado Brasileiro no 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.

Importante: É imprescindível a postagem dos documentos até 21 de junho de 2011, para dar
continuidade ao processo de inscrição dos candidatos no curso. A não observância deste
procedimento implicaa 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, desde que comprovada sua legalidade e aproveitamento com assiduidade,
respeitando o regimento interno da Universidade.

Se o candidato cujo processo seja classificado em li! chamada desejar obter
Aproveitamento de Estudos relativo a disciplinas cursadas anteriormente na Unisul e em outro
estabelecimento de ensino, deverá solicitar a partir do dia 29 de junho até o dia 8 de julho de
2011, através do Portal MinhaUNISUL(https://minha.unisul.br), opção Atendimento On-line -
Criar Protocolo On-Line. -

O candidato classificado em li! chamada que deseja solicitar o aproveitamento de Estudos
relativo a disciplinas cursadas anteriormente em outro estabelecimento de ensino, deverá
encaminhar a documentação para análise de equivalência, via sedex, até o dia 9 de julho de
2011, após a solicjtação via Protocolo On-Line. A documentação enviada após o prazo será
devolvida ao candidato e a solicitação será indeferida.

Os documentos e procedimentos obrigatórios para solicitar 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; (Este documento deve ser da origem, ou seja, da IESonde o candidato
realizou a disciplina).

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; (Este documento deve ser da origem, ou seja, da IESonde o candidato
realizou a disciplina).

3. Indicar no Protocolo On-Line as disciplinas para as quais solicita análise de
convalídação;

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. As disciplinas que iniciarem em 2S de julho de 2011, quando aproveitadas,
será excluída da matrícula do aluno, não havendo substituição por outras com a mesma
data de início. Disciplinas aproveitadas que iniciarem no decorrer do semestre letivo

~~~:~ ocorrer substituição por outras, de acordo com p~~ .coordenaçãod:
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5. O parecer será divulgado através do Protocolo <?n-Line,a partir do dia 18 de julho de
2011.

Os candidatos classificados em 21 ou 31 chamada deverão obedecer as datas previstas nos
itens 10.2 e 10.3 deste edita I respectivamente.

3.5 DOENDEREÇOPARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

No envelope, além do endereçamento à.UnisulVirtual,o candidato deverá indicar o nome
do curso em que estiver inscrito. Aseguir, o endereço a ser utilizado:

UNISULVIRTUAL- Universidade do Sul de Santa Catarina
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

4. DA CLASSIFICAÇÃO

Aclassificação dos candidatos será feita pela análise do HistóricoEscolardo EnsinoMédio e
da documentação solicitada no item 3.3; e, para efeito classificatório, resultará da média global
obtida pelo cômpu~odos resultados finais de cada semestre, ou módulo do Curso de Ensino Médio
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 divulgada na Internet, no site da UnisulVirtual,no endereço
www.virtual.unisul.br. respeitando as prerrogativas no item 3 do presente Edital.

PRIMEIRA CHAMADA

Divulgação dos classificados (primeira chamada): 28 de junho de 2011, a partir das 18
horas.

SEGUNDA CHAMADA

Haverá uma segunda chamada para o preenchimento de vagas remanescentes,
obedecendo à ordem de classificação obtida pelos candidatos conforme o item 4 deste edital.

Divulgaçãó dos classificados (segunda chamada): 26 de julho de 2011, a partir das 18
horas.

TERCEIRA CHAMADA

Haverá uma terceira chamada para o preenchimento de vagas remanescentes,
obedecendo à ordem de classificação obtida pelos candidatos conforme o item 4 deste edital.

Divulgação dos classificados (terceira chamada): 30 de agosto de 2011, a partir das 18

~)(
horas.
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5. DA EXCLUSÃODO PROCESSODESELEÇÃOEINGRESSO

Será excluído do processo qualquer candidato que não cumprir com o item 1 e 3 deste
Edital.

6. DA MATRfCULA

A SEAD, após conferir o pagamento do boleto de inscrição até o vencimento e os
documentos recebidos, efetuará a matrícula dos candidatos classificados neste edital.

o boleto da li! mensalidade, para os candidatos classificados em li! chamada, estará
disponível para impressão a partir do dia 5 de julho de 2011, através do Portal Minha Unisul, em
https://minha.unisul.br.

o candidato classificado em li! chamada deverá acessar o Portal com o mesmo Login e
Senhada inscrição e efetuar a impressão do boleto com vencimento em 11 de julho de 2011.

De posse do boleto bancário, o candidato classificado em li! chamada deverá efetuar o
pagamento até o vencimento, dia 11 de julho de 2011, em qualquer agência bancária, sob pena de
cancelamento de sua matrícula. O pagamento, nas condições mencionadas, confirma a sua
matrícula.

IMPORTANTE:

A matrícula na Unisul fica condicionada ao pagamento da primeira parcela da mensalidade

e envio da documentação via sedex, o que deve ser feito rigorosamente até as datas divulgadas

neste Edital. O não cumprimento destas condições implicará na anulação e exclusão de todos os

procedimentos até então realizados pelo aluno. Os candidatos classificados em 2i! ou 3i! chamada

deverão obedecer as datas previstas nos itens 10.2 e 10.3 deste edital respectivamente.

6.1 DOSVALORESDASMENSALIDADESDOSCURSOS

No site da Unisul, www.virtual.unisul.br está divulgado o valor da mensalidade do curso,

que será renovado de acordo com o previsto no contrato de prestação de serviços educacionais,
assinado eletronicamente no ato de inscrição.

Será concédido desconto aos alunos matriculados, cuja instituição possui convênio firmado

com a Unisul, seguindo as prerrogativas do termo de cooperação, e visualizados no link de
Parcerias/Convênios do Portal da UnisulVirtual, no endereço http://www.virtual.unisul.br. Os
benefícios previstos neste edital não serão retroativos e nem cumulativos com nenhuma bolsa de

estudo ou outro benefício concedido pela Unisul, inclusive o PROUNI {Programa Universidade para
Todos, ficando o BENEFICIÁRIO responsável por optar por aquele que melhor lhe atende no

momentodasolic~açãodo mesmoe emsuassucessivasrenovações.~_ 7
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6.2 DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃODO CAMPUS UNIVERSITÁRIOUNISULVIRTUALE DA
REALIZAÇÃODEAVALIAÇÕESPRESENCIAISOBRIGATÓRIAS

6.2.1 Programa de integração do Campus Universitário UnisulVirtual

Os candidatos aos cursos de graduação deverão participar de duas atividades obrigatórias
do Programa de Integração do Campus Universitário UnisulVirtual.

1) Curso de Extensão "Conheça a UnisulVirtual"que será ofertado nos períodos de:

Classificados da i! Chamada
~ 4.07.2011 a 15.07.2011

Classificados da 2! Chamada
~ 27.07.2011 a 10.08.2011

Classificados da 3! Chamada
~ 5.09.2011 a 19.09.2011

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

2) Encontro de abertura do semestre letivo.

6.2.2. Encontro de Abertura do Semestre Letivo

A Unisultransmitirá por streaming de vídeo para acompanhamento pela Internet, a sessão
solene de abertura do semestre letivo para as boas-vindas aos novos alunos, apresentação da
instituição e da metodologia de estudos:

Classificados da i! Chamada: Dia23 de julho de 2011, a partir das 9 horas (horário de Brasília).

Classificados da 2! Chamada: Dia29 de agosto de 2011.

Classificados da 3! Chamada: Dia3 de outubro de 2011.

6.2.3 Realização de Avaliações Presenciais

É requisito ao candidato, disponibilidade para realização das avaliações presenciais que
ocorrem aos sábados, nas datas definidas no calendário acadêmico. Nestas datas, o aluno deverá
comparecer ao local de prova definido pela Unisul (no Estado de Santa Catarina), para a realização

dasprovaspresenciaisobrigatórias. ~'X
8
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A Unisul reserva-se ao direito de alterar a data de avaliações divulgadas no calendário acadêmico

em decorrênciade forçamaior.Cabea Universidadeinformaraos alunosas razõesda alteração e
apresentar novo calendário.

6.2.4 Dos Materiais Didáticos

A entrega dos livrosdidáticos do curso será feita no endereço indicado pelo candidato no
ato de inscrição respeitando o item 3.3.1 deste Edital.

Os candidatos classificados neste Edital serão matriculados nas disciplinas do primeiro
semestre do curso indicado no ato da inscrição. Cabe ao candidato classificado, nos semestres
subsequentes gerenciar e matricular-se nas demais disciplinas do curso respeitando a
normatização do Informativo Acadêmico em vigor.

Classificados da li Chamada: Iníciodas aulas dia 25 de julho de 2011.
Classificados da 2i Chamada: Iníciodas aulas dia 29 de agosto de 2011.
Classificados da 31 Chamada: Iníciodas aulas dia 3 de outubro de2011.

7. DA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS

Os documentos dos candidatos, com inscrição deferida e confirmação de matrícula, serão
incorporados ao acervo do arquivo da Universidade, não sendo devolvidos.

Caso o candidato com a inscrição deferida não confirme sua matrícula no prazo estipulado,
também terá sua documentação incinerada no prazo máximo de seis meses.

Documentos de inscrições indeferidas não serão válidos para outros Editais e Processos
Seletivos sequentes, sendo incinerados 30 {trinta} dias após a divulgação do resultado, caso o
candidato não solicite a devolução nesse prazo.

A Unisul ressalva que, quando da submissão do processo do aluno ao registro de diploma,
poderá exigir nova apresentação da documentação, com a finalidade de cumprir a legislação

vigenteàépoca. ~~ - 9

Pólos de Santa Catarina:

. ARARANGUÁ

. BLUMENAU

. BRAÇODONORTE

. CHAPECÓ

. CRICIÚMA

. FLORIANÓPOLlS

. IÇARA

. JOINVILLE

. LAGES

. SÃO MIGUEL DO OESTE

. TUBARÃO
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8. DAS DISPOSIÇOES FINAIS

8.10 candidato com inscrição selecionada e aprovada que, sob qualquer hipótese, deixar de
obedecer aos itens 1, 3, 5 e. 6 deste EditaI, perderá o direito à vaga, podendo ser
substituído pelo candidato seguinte na ordem de classificação;

8.2 É requisito para participar deste processo seletivo, candidatos com residência fixa no
Estado de Santa Catarina.

8.3 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.

8.4 A Unisul reserva-se o direito de efetuar alterações nos termos deste edita I, devendo a
mesma comunicar os candidatos inscritos.

8.5 É requisitado aos alunos selecionados ter acesso regular à Internet para dar
seguimento aos cursos a distância oferecidos pelo campus UnisulVirtual;

8.6 É requisito aos candidatos, disponibilidade de realização das avaliações presenciais
realizadas somente aos sábados e somente nas cidades listadas no item 6.2.3 deste
edita I;

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

8.8 Será obrigatória a participação no Programa de Integração UnisulVirtual nos
períodQsestabelecidas no edital, conforme data de inscrição e cumprimento do item 3
deste Edita!.

8.9 Para pessoas com deficiência visual, será disponibilizado o software DOSVOX;
8.10 As taxas administrativas decorrentes de solicitações administrativas acadêmicas e

financeiras feitas pelos alunos serão cobradas nos boletos dos meses subsequentes às
solicitações;

8.11 O ENADEé um componente curricularobrigatóriopara conclusãodo curso, ficandoo
aluno ciente da necessidade da participação na prova, no decorrer do seu curso.

8.12 Évet-ada a participação na sessão solene de colação de grau de alunos irregulares no
ENADEe comproblemasna documentaçãoexigidano Editalde ingresso.

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

9. INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

Eventualmente a Unisul faz contato telefônico e 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.

10. RESUMO DAS PRINCIPAIS DATAS
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10.1 para candidatos classificados em li! chamada

10.2 para candidatos classificados em 2i!chamada
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20.06.2011 Data limite para Inscriçãoatravés do site www.virtual.unisul.br
14.06.2011 Data limite para solicitar o cancelamento da inscrição, caso seja necessário.

4 a 15.07.2011 Curso de Extensão "Conheça a UnisulVirtual"

Data limite para encaminhamento dos documentos de ingresso exigidos em
21.06.2011 Editalpara a Secretaria de Ensinoa Distância- SEaD.

Divulgaçãoda lista de homologados (li! Chamada) no site
28.06.2011 www.virtuaJ.unisul.br, a partir das 18 horas.

O boleto para confirmação da matrícula (li! parcela do plano de 6x) estará
5.07.2011 disponível para impressão, através do Portal MinhaUnisul,em

https://minha.unisuJ.br.
11.07.2011 Pagamento do boleto referente à matrícula. O pagamento, nas condições

mencionadas, confirma a matrícula em li!. chamada.
29.06.2011 a 8.07.2011 Período de solicitação de Aproveitamento de Estudos.

9.07.2011 Data limite para envio dos documentos comprobatórios para
aproveitamentos de estudos de outras Instituições de EnsinoSuperior.

18.07.2011 Data limite para divulgação do parecer de aproveitamento de Estudos
através do Protocolo On-Une

23.07.2011 Seminário de abertura do semestre letivo transmitido por streaming de
vídeo (via Internet) a partir das 9h.
Iníciodas Aulas para candidatos que confirmaram a matricula em li!

25.07.2011 chamada (12 período).

26.07.2011 Divulgaçãoda lista de homologados (2i!Chamada) no site
www.virtual.unisul.br, a partir das 18 horas.

27.07.2011 a v
,

Iníciodo Curso de Extensão "Conheça a UnisulVirtual"
10.08.2011

O boleto para confirmação da matrícula (li! parcela do plano de 5x) estará
05.08.2011 disponível para impressão, através do Portal MinhaUnisul,em

https://minha.unisul.br.
10.08.2011 Pagamento do boleto referente à matrícula. O pagamento, nas condições

mencionadas, confirma a matrícula em 2i!.chamada.
28.07 a 04.08.2011 Período de solicitação de Aproveitamento de Estudos.

5.08.2011 Data limite para envio dos documentos comprobatórios para aproveitamentos
de estudos de outras Instituições de EnsinoSuperior.

19.08.2011 Data limite para divulgação do parecer de aproveitamento de Estudos através
do Protocolo On-Une

Seminário de abertura do semestre letivo transmitido por streaming de vídeo
29.08.2011 (via Internet) a partir das 19h30min.
29.08.2011 Iníciodas Aulaspara candidatos ingressantes em 2i!chamada (22 período).
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10.3 para candidatos classificados em 3! chamada
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.
Divulgaçãoda lista de homologados (3!!Chamada) no site

30.08.2011 www.virtual.unisul.br, a partir das 18 horas.

5 a 19.09.2011
Iníciodo Curso de Extensão "Conheça a UnisulVirtual"

a boleto para confirmação da matrícula (I!! parcela do plano de 4x) estará
6.09.2011 disponível para impressão, através do Portal MinhaUnisul,em

https://minha.unisul.br. .
12.09.2011 Pagamento do boleto referente à matrícula. a pagamento,nascondições

mencionadas, confirma a matrícula em 3!!.chamada.
12a 8.09.2011 Período de solicitação de Aproveitamento de Estudos.

9.09.2011 Data limite para envio dos documentos comprobatórios para Aproveitamento
de estudos de outras Instituições de EnsinoSuperior.

16.09.2011 Data limite para divulgação do parecer de aproveitamento de Estudos através
do Protocolo an-Une.

3.10.2011 Seminário de abertura do semestre letivo transmitido por streaming de vídeo
(via Internet) a partir das 19h30min.

3.10.2011 Iníciodas Aulaspara candidatos ingressantes em 3!!chamada (32 período).


