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UNISUL

Unisul
Educação Superior a Distância

EDITALN!!465/2011- Campus Universitário UnisulVirtual

Edital de oferta de cursos de graduação, na
modalidade a distância, através de Seleção e
Ingresso por Processos de Reingresso e
TransferênciaExterna.

o Reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul,torna público que estão abertas as
inscrições, no período de 1° de dezembro de 2011, a partir das OOhOOmin,a 19 de janeiro de
2012, às 23h59min, para o Processo de Seleção e Ingresso por Processos de Reingresso e
Transferência Externa dos cursos de graduação a distância.

1. DA CLlENTELÁ

É candidato qualificado a se inscrever para este processo seletivo aqueles alunos que
comprovarem regularidade acadêmica em Instituições de Ensino Superior, nacionais ou
estrangeiras, para a solicitação de Transferência Externa, e portadores de diploma de curso
superior (Graduação ou Sequencial de Formação Específica),para a solicitação de Reingresso.

Alunosveteranos da Unisul,com status de abandono e trancamento, não poderão participar do
processo seletivo de Reingresso para o mesmo curso, devendo obrigatoriamente solicitar o
retorno ou destrancamento conforme Editalespecífico.

2. DAS CONDiÇÕES

. Para o ingresso por Transferência Externa, a UnisulVirtual aceitará transferências de
alunos provenientes de cursos idênticos aos seus ou de áreas afins, quando não existir
curso id~ntico ao que o aluno pleiteia, mantidos por estabelecimentos de ensino,
nacionais ou estrangeiros.

. Os candidatos ficarão subordinados à adequação de currículos e adaptação de
disciplinas, nos termos da legislação vigente e às normas internas.

. A análise e o deferimento das vagas e da solicitação serão realizados pelo Coordenador
do Curso ao que o aluno está se candidatando e fica condicionado à entrega de toda a
documentação exigida.

2.1 Só serão aceitas solicitacões de Transferência Externa de IESnacionais:
a) de alunos provenientes de cursos reconhecidos ou autorizados pelo MECou CEE
caso de IESvinculadas ao sistema estadual;
b) de alunos provenientes de Faculdades Teológicas reconhecidas pelo MEC;
c) para o mesmo curso ou curso de área afim e de mesmo nível;
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d) mediante a apresentação de toda a documentação exigida.

2.2 Só serão aceitas solicitacões de Transferência Externa de IESestraneeiras:

a) para o mesmo curso ou curso de área afim e de mesmo nível;
b) mediante a apresentação de toda a documentáção exigida.

2.3 Só serão aceitas solicitacões de Reineresso:

a) de candidato formado em curso superior (Graduação ou Sequencial de Formação
Específica),para a solicitação de Reingresso, reconhecido, ou que apresente diploma de
curso superior revalidado por IESbrasileira reconhecida;
b) mediante a apresentação de toda a documentação exigida.

2.4 Só serão aceitas solicitacões de Reineresso de IESestraneeira:

a) de candidatos formados em curso superior com diploma revalidado por Instituição de
EnsinoSuperior Brasileira reconhecida;
b) a aceitação das solicitações de Reingresso do Exterior fica condicionada à
apresentação de toda a documentação eXigida,conforme item 4.3.5 deste Edita!.

A Instituição não acolhe a modalidade de transferência para vagas adicionais do
PROUNI.

3. DOS CURSOS E DAS VAGAS

3.1 DOS CURSOS

Serão ofertados os cursos a seguir descritos.
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Cursos Superiores de Tecnologia em: TITULAÇÃO

Agronegócio Tecnólogo
Comércio Exterior Tecnólogo
Gestão biental Tecnólogo
Gestão da Produção Industrial Tecnólogo
Gestão de Cooperativas Tecnólogo
Gestão da Tecnologia da Informação Tecnólogo
Gestão Pública Tecnólogo
Gestão Financeira Tecnólogo
Logística Tecnólogo
Marketing Tecnólogo

Produção Multimídia Tecnólogo
Processos Gerenciais Tecnólogo

Segurança Pública Tecnólogo
Segurança no Transito Tecnólogo

Serviços Penais Tecnólogo

Sistemas para Internet Tecnólogo
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3.2 DAS VAGAS

o Decreto5.622/2005estabelece no artigo 20 que liAs instituiçõesque detêm prerrogativade
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 DiárioOficialda 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.

4. DAS INSCRIÇOES

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

1. Efetuara inscrição(ONLlNE);
2. Pagar taxa de inscrição;
3. Encaminhar documentação constante neste Editalpara Processo Seletivo;
4. Acompanhar seu processo de inscrição, através do Portal Minha Unisul, utilizando o
mesmo Logine Senhada Inscrição;
5. Aguardar publicação da lista de Classificados/Homologados.

4.1 DO PREENCHIMENTODO FORMULÁRIODEINSCRIÇÃO(ONLlNE)
Preencher via Internet (www.virtual.unisul.br). o formulário de inscrição ONLlNE,no período de
12 de dezembro de 2011 a 19 de janeiro de 2012.
Na inscrição, o candidato deverá:

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

. Preencher os dados pessoais solicitados;

. Assinareletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
./

Cursos de Licenciatura em: TITULAÇÃO
Matemática Licenciado

Pedagogia Licenciado

Cursos de Bacharelado em: TITULAÇÃO

Administração Bacharel
CiênciasContábeis Bacharel
Ciências Econômicas Bacharel
Filosofia Bacharel
Turismo Bacharel
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. Indicar o local para realização das avaliações presenciais entre as opções
disponíveis no formulário;

. 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.

IMPORTANTE

É de total responsabilidade do candidato o correto preenchimento dos dados de sua inscrição.
Se, por algum motivo, o candidato se enganar ao se inscrever em algum curso, convênio ou
modalidade de ingresso, uma nova inscrição só será possível se 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 13 de janeiro de 2012 e
o candidato deverá aguardar 72 horas úteis após a confirmação de recebimento da solicitação
de cancelamento para realizar a nova inscrição.

4.2 DA TAXA DE INSCRIÇÃO

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 Editais anteriores e não são
válidas para os Processos Seletivos subsequentes.

4.3 DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA O PROCESSO SELETIVO

Preenchidos os dados cadastrais na inscrição ONLlNE,os candidatos deverão encaminhar os
documentos, via sedex, até 20 de janeiro de 2012.

4.3.1 Transferência Externa de IESnacionais

São exigidosos áocumentos descritos a seguir para o Processo Seletivo.

./ Histórico Escolar da IES, constando dados de ingresso do aluno, carga horária por
disciplina, semestre, ano, médias ou conceitos de aprovação e assinatura do
responsável na Instituição. (fotocópia autenticada).

./ Histórico Escolar do Ensino Médio com indicação do ato legal que reconheceu ou
autorizou o funcionamento do curso ou da Escola,que comprove sua regularidade junto
aos órgãos fiscalizadores de cada Estado (Conselhos Estaduais de Educação, Secretarias
de Educação dos Estados da Federação, GERED,seja por Lei, Decreto, Portarias,
Resoluções (fotocópia autenticada). O candidato que não está em posse do Histórico
Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio, no ato da matrícula deverá
apresentar declaração da sua Escola onde esteja explicitado claramente que este
concluiu o Ensino Médio, devidamente assinada pelo responsável e com a comprovação
de regularidade da Escola, seja ela por: Reconhecimento, Autorização de
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Funcionamento, Ato de Criação da Escola. O Histórico Escolar (cópia autenticada)
deverá ser entregue preferencialmente até o semestre seguinte ao ingresso.

./ Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio com indicação do ato legal que
reconheceu ou autorizou o funcionamento do curso ou da Escola, que comprove sua
regularidade junto aos órgãos fiscalizadores de cada Estado (Conselhos Estaduais de
Educação, Secretarias de Educação dos Estados da Federação, GERED,seja por Lei,
Decreto, Portarias, Resoluções). (fotocópia autenticada)

./ Declaração da IESde origem de que o aluno não está sub judice (original).

./ Declaração de regularidade acadêmica com situação do candidato no ENADE(original).

./ Programas das disciplinas constantes no histórico escolar com carimbo e assinatura da
IES(original).

./ Documento de reconhecimento do curso e da universidade (original).

./ Sistema de Avaliaçãoda IES(original).

./ CPF(cópia autenticada).

./ Carteira de Identidade (cópia autenticada).

./ Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia autenticada).

4.3.2 Transferência Externa de IESestrangeiras
São exigidos os documentos listados a seguir para o Processo Seletivo.

./ Histórico Escolar do Ensino Superior, constando reconhecimento do curso, dados de
ingresso do aluno, carga horária por disciplina; semestre, ano, médias ou conceitos de
aprovação e assinatura do responsável na Instituição (fotocópia autenticada).

./ Programas das disciplinas constantes no Histórico Escolar com carimbo e assinatura da
IES(original).

./ Declaração de regularidade acadêmica (original).

./ Histórico Escolar do Ensino. Médio com indicação do ato legal que reconheceu ou
autorizou o funcionamento do curso ou da Escola,que comprove sua regularidade junto
aos órgãos fiscalizadores de cada Estado (Conselhos Estaduais de Educação, Secretarias
de Educação dos Estados da Federação, seja por Lei, Decreto, Portarias, Resoluções).
(fotocópia autenticada).

./ Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio com indicação do ato legal que
reconheceu ou autorizou o funcionamento do curso ou da Escola, que comprove sua
regularidade junto aos órgãos fiscalizadores de cada Estado (Conselhos Estaduais de
Educação, Secretarias de Educação dos Estados da Federação, GERED,seja por Lei,
Decreto, Portarias, Resoluções. (fotocópia autenticada).

./ Cópia do visto de estudante e do comprovante de solicitação do Registro Nacional de
Estrangeiro (RNE),expedida pela PolíciaFederal.

./ Apartir da data de chegada no Brasil,o aluno terá 30 dias, para apresentar-se na Polícia
Federal e receber o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).

./ CPFdo candidato (fotocópia autenticada), caso seja brasileiro.

./ Carteira de Identidade do candidato (fotocópia autenticada), caso seja brasileiro.

./ Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia autenticada).
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Os referidos documentos deverão conter tradução homologada por tradutor oficial,
reconhecido na Junta Comercial do Estado e possuir carimbo do Consulado Brasileiro,
com sede no paísonde funcionar o estabelecimento de ensino que os expedir.
Caso o candidato tenha concluído o Ensino Médio fora do Brasil, com exceção dos
países do Mercosul, deverá apresentar documento de convalidação de estudos do
EnsinoMédio emitido pela Secretaria de Educaçãodo Estado da União ou Ministério da
EducaçãoBrasileiro.

A Instituição não acolhea modalidade de transferência para vagasadicionaisdo PROUNI.

4.3.3 Reingresso
Não serão aceitos candidatos com o curso de graduação em andamento ou sem terem colado
grau.

São exigidos os documentos abaixo descritos para o Processo Seletivo.
,/ Histórico Escolar da IES,constando reconhecimento do curso, dados de ingresso do

aluno, carga horária por disciplina, semestre, ano, médias ou conceitos de aprovação e

assinatura do responsável na Instituição. (fotocópia autenticada).
./ Diplomade Ensino Superior, constando Registro {Graduação ou Sequencial de Formação

Específica}(fotocópia autenticada).
./ Programasdas disciplinas constantes no Histórico Escolarcom carimbo e assinatura da

IES(Original).
,/ Documento de reconhecimento do curso e da universidade (original).
,/ Sistema de Avaliação da IES(original).
,/ CPF(fotocópia autenticada).
,/ Carteira de Identidade (cópia autenticada).
,/ Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia autenticada).

4.3.4 Reingressopara o Curso de Administração AMAN(portadores de Diploma de Graduação
da AMAN)

São exigidos os documentos descritos a seguir para o Processo Seletivo.
,/ Carteira de identidade expedida pelo Exército Brasileiro (para os militares da ativa

ou da reserva remunerada) (fotocópias autenticadas).
,/ Cadastro de Pessoa Física-CPF (fotocópias autenticadas).
,/ Certidão de Nascimento ou de Casamento (fotocópias autenticadas).
,/ Diploma de Conclusão de Curso Superior da AMAN (fotocópias autenticadas).
,/ Histórico Escolar do Curso Superior da AMAN, constando o reconhecimento do

Curso e da Instituição (fotocópias autenticadas).
,/ Programas das disciplinas constantes no Histórico Escolar com carimbo e assinatura

da AMAN (original).

4.3.5 Reingressode IESestrangeira
Além dos documentos pessoais, são exigidos os documentos abaixo listados para o Processo
Seletivo.

-"
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./ HistóricoEscolarda IES,constando reconhecimento do curso, dados de ingresso do
aluno, carga horária por disciplina, semestre, ano, médias ou conceitos de aprovação e
assinatura do responsável na Instituição (fotocópia autenticada).
./ Diplomado curso superior revalidado por Instituição Brasileira (fotocópia
autenticada).
./ Programas das disciplinas constantes no Histórico Escolarcom carimbo e assinatura
da IES(original).
./ Documento de reconhecimento do curso e da universidade (original).
./ Sistema de Avaliaçãoda IES(original).

Os referidos documentos deverão conter tradução homologada por tradutor oficial,
reconhecido na Junta Comercialdo Estado e possuir carimbo do Consulado Brasileiro,com sede
no país onde funcionar o estabelecimento de ensino que os expedir.

IMPORTANTE

A Unisul poderá solicitar a qualquer tempo um novo envio dos documentos solicitados neste
Edital,caso seja necessário cumprir a finalidade da legislaçãovigente à época.

4.3.6 Documentos comprobatórios para obtenção de benefícios
Para a obtenção de desconto, por meio de Instituição que possui convênio firmado com a
Unisul, seguindo as prerrogativas do Termo de Cooperação, o candidato deverá enviar os
documentos listados no linkde Parcerias/Convênios do Portal da UnisulVirtual,no endereço:
httD://www.unisulvirtual.com.br/convenios..

O candidato que enviar, dentro do prazo previsto neste Edital,os documentos necessários para
sua inscrição, exceto os documentos para a obtenção do beneficio, terá sua inscrição realizada
para o mesmo curso, porém sem o convênio solicitado. Após estar devidamente matriculado, o
aluno poderá, a qualquer momento, enviar os documentos comprobatórios solicitando a sua
inclusão no convênio e recebendo os benefícios a partir do semestre letivo corrente.

4.3.7 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, o que segue.

1. Solicitar o aproveitamento do documento até 20 de janeiro de 2012, através do
auto- atendimento na opção solicitar "Casos de Informação", no Portal Minha Unisul
e informar o Campus e Curso de origem.

2. Verificar, na opção "Acompanhamento de Inscrição", através do auto-atendimento
no Portal Minha Unisul, o status da sua solicitação e, caso tenha pendências,
providenciar toda a documentação exigida para o cumprimento deste Edita!.

3. Para candidatos que nunca fizeram ou não fazem parte do quadro discente da
Unisul, é condição para o aproveitamento de documentos:

a) Ter participado de processos seletivos nos últimos seis meses, com a su
homologação deferida e sem confirmação da matrícula, para a mesma forma
ingresso.
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b) Os documentos não devem ser referentes a prÇ)cessoseletivo de outro campus no
mesmo semestre de ingresso.

IMPORTANTE

A não observância do exposto neste Editalimplicará o indeferimento da inscrição.

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA O APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Será facultado o aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em Instituição de Ensino
Superior diferente da utilizada para o ingresso, desde que 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 anteriormente na Unisul e em outro estabelecimento de ensino,
deverá solicitar a partir de 12 até 9 de fevereiro de 2012, através do Portal MinhaUnisul
(https://minha.unisul.br), opção "Atendimento Online - Criar Protocolo Online".

O aluno deverá encaminhar a documentação para análise de equivalência, via sedex, até 10 de
fevereiro de 2012, após a solicitação via Protocolo Online. 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
descritos a seguir.

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 dó Ingresso do aluno, data de expedição do documento e
assinatura do responsável - este documento deve ser da origem, ou seja, da IES
onde o candidato realizou a disciplina.

2. Planos de Ensino, originais, expedidos, carimbados e assinados pela Instituição de
Ensinb na qual foram concluídas as disciplinas, para realização do processo de
aproveitamento de estudos- este documento deve ser da origem, ou seja, da IES
onde o candidato realizou a disciplina.

3. Indicar no Protocolo Online 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. As disciplinas que iniciarem em 5 de março de 2012, quando
aproveitadas, será excluída da matrícula do aluno, não havendo substituição por
outras com a mesma data de início. Para disciplinas aproveitadas que iniciarem no
decorrer do semestre letivo poderá ocorrer substituição por outras, de acordo com
parecer da coordenação do curso.

5. O parecer será divulgado através do Protocolo Online, a partir de 23 de fevereiro de,
2012.
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5.1 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.

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

CEP88137-900 - Palhoça - SC

6. DA CLASSIFICAÇÃO

A lista dos classificados será divulgada na Internet em 27 de janeiro de 2012, a partir das 18
horas, no site do Campus Universitário UnisulVirtual, no endereço www.virtual.unisul.br.
respeitando as prerrogativas no item 4 do presente Edital.

6.1. DA EXCLUSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E INGRESSO

Será excluído deste processo qualquer candidato que não cumprir com o item 4 deste Edital.

7. DA MATRíCULA

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

o boleto da i!! mensalidade estará disponível para impressão a partir de 3 de fevereiro de
2012, através do Portal Minha Unisul,em https://minha.unisul.br.

o candidato deverá acessar o Portal com o mesmo Login e Senha da inscrição e efetuar a
impressão do boleto com vencimento em 10 de fevereiro de 2012.

De posse do boleto bancário, o candidato deverá efetuar o pagamento até o vencimento, em
10 de fevereiro de 2012, em qualquer agência bancária, sob pena de cancelamento de sua
matrícula.O pagamento,nas condiçõesmencionadas,confirmaa 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 anulação e exclusão de todos os
procedimentos até então realizados pelo aluno.
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7.1 DOS VALORES DAS MENSALIDADES DOS CURSOS

No site da Unisul, www.virtual.unisul.br está divulgado o valor da mensalidade de cada curso,
que será renovado de acordo com o previsto no contrato de prestação de serviços
educacionais, assinado eletronicamente no ato de inscrição.

Será concedido desconto aos alunos matriculados que comprovarem vínculo conforme previsto
no item 4.3.6 deste Edital, com uma das instituições conveniadas com a Unisul, seguindo as
prerrogativas do termo de cooperação, e visualizados no linkde Parcerias/Convênios do Portal
da UnisulVirtual,no endereço: httc:/ /www.unisulvirtual.com.br/convenios/.

Os benefícios previstos neste Edital não serão retroativos e nem cumulativos com nenhuma
bolsa de estudo ou outro beneficio concedido pela Unisul, inclusive o PROUNI{Programa
Universidade para Todos, ficando o beneficiário responsável por optar por aquele que melhor o
atende no momento da solicitação e em suas sucessivas renovações.

7.2 DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃODO CAMPUS UNIVERSITÁRIOUNISULVIRTUALE DA
REALIZAÇÃODEAVALIAÇÕESPRESENCIAISOBRIGATÓRIAS

7.2.1Programade integraçãodo CampusUniversitárioUnisulVirtual
Os candidatos aos cursos de graduação deverão participar de duas atividades obrigatórias do
Programa de Integração do Campus Universitário UnisulVirtual,conforme descritas a seguir.

1. Curso de Extensão "Conheça a UnisulVirtual",que será ofertado nos períodos abaixo
mencionados, sendo a distribuição dos alunos neste curso feita a partir da data de inscrição e
envio de documentos.

. 30.1.2012 a 13.2.2012, ou

. 17.2.2012 a 2.3.2012

2. Encontro de abertura do semestre letivo.

7.2.2 Encontro de Abertura do Semestre Letivo- 22 Período

Em 05 de março de 2012 a Unisul transmitirá 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.

7.2.3 Realização de Avaliações Presenciais
Érequisitado ao candidato, disponibilidade para realização das avaliações presenciais nas datas
definidas no calendário acadêmico disponível no Portal da UnisulVirtual, no endereço:
www.virtual.unisul.br.
Nessas datas, o aluno deverá comparecer ao local de prova definido peja Unisul para a
realização das provas presenciais obrigatórias.

.L
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7.2.4 Dos Materiais Didáticos

Aentrega do material didático de cada curso será feita no endereço indicado pelo candidato no
ato de inscrição. O material didático será enviado somente para os endereços em território
nacional. Alunos com endereço de correspondência no exterior deverão utilizar o material
didático digitaldisponívelno EspaçoVirtualde Aprendizagem- EVA, cujo acesso se dará no
primeiro dia de aula de cada disciplina.

7.2.5 DoInícioDoSemestre Letivo-2!!Período
Os candidatos classificados neste Editalserão matriculados nas disciplinas do primeiro semestre
do curso indicado no ato da inscrição, com início das aulas em 05 de março de 2012. Cabe ao
candidato classificado, nos semestres subsequentes gerenciar seu estudo e matricular-se nas
demais disciplinas do curso, respeitando a normatização do Informativo Acadêmico em vigor.

7.2.6 DA DEVOLUÇÃODEDOCUMENTOS
, 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 Editais e Processos Seletivos
subsequentes, sendo incinerados 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
vigente à época.

8. DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

O candidato com inscrição selecionada e aprovada que, sob qualquer hipótese, deixar de
obedecer aos itens 3, 4, 5 e 6 deste Edital, perderá o direito à vaga, podendo ser substituído
pelo candidato seguinte na ordem de classificação.

A Unisul reserva-se o direito de 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.

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

É requisitado aos alunos selecionados ter acesso regular à Internet para dar seguimento ao
cursos a distância oferecidos pelo campus UnisulVirtual.
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É requisitado aos candidatos, disponibilidade de realização das avaliações presenciais conforme
calendário acadêmico.

A Unisulreserva-se o direito de não oferta de um local de Avaliação PresenciaI,caso não haja o
número mínimo de alunos matriculados, estipulado pela Instituição.

Será obrigatória a participação no Programa de Integração UnisulVirtual em um dos dois
períodos estabelecidas no Edital, conforme data de inscrição e cumprimento do item 3 deste
Edital.

Para pessoas com deficiência visual, será disponibilizado o software DOSVOX.

As taxas administrativas decorrentes de solicitações administrativas acadêmicas e financeiras
feitas pelos alunos serão cobradas nos boletos dos meses subsequentes às solicitações.

o Enade é um componente curricular obrigatório para conclusão do curso, ficando o aluno
ciente da necessidade da participação na prova, no decorrer do seu curso.

Évetada a participação na colação de grau de alunos irregulares no Enade e com problemas na
documentação exigida pela Universidade o que consequentemente impossibilitará o registro do
diploma.

Évetada a matrícula para alunos ingressantes que estejam em inadimplência com a Unisul.

o candidato terá o prazo de quarenta e oito horas, após a divulgação dos resultados, para
recorrer das informações referentes a estes.
Ficaeleito o foro da Comarca de Tubarão, Santa Catarina, para dirimir toda e qualquer questão
inerente a este Processo Seletivo.

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Eventualmente, a Unisulfaz 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 sua atualização.

10. RESUMO DAS PRINCIPAIS DATAS

19.1.2012

13.1.2012

30.1 a 13.2.2012
ou

17.2 a 2.3.2012

Data limite para Inscrição através do site www.virtual.unisul.br
Data limite para solicitar o cancelamento da inscrição, caso seja
necessário.

Iníciodo Curso de Extensão "Conheça a UnisulVirtual".
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e novembro de 2011.

13

20.1.2012 Encaminhamento (postagem) dos documentos exigidos em Edital para a
Secretaria de Ensinoa Distância- SEaD.

27.1.2012 Divulgaçãoda lista dos classificados no site www.virtual.unisul.br, a partir
das 18 horas.

12 a 9.2.2012 Período de solicitação de Aproveitamento de Estudos de Disciplinas
cursadas na UnisuJou em outras Instituições de EnsinoSuperior.
Data limite para encaminhamento dos documentos comprobatórios

10.2.2012 referentes ao pedido de Aproveitamento de Estudos de outras Instituições
de EnsinoSuperior

23.2.2012 Data de inicioda divulgação do parecer de aproveitamento de Estudos
através do Protocolo On-line

O boleto para confirmação da matrícula (l!! parcela do plano de Sx)estará
3.2.2012 disponível para impressão, através do Portal MinhaUnisul,em

https://minha. unisul.br.

10.2.2012 Pagamento do boleto referente à matrícula. O pagamento, nas condições
mencionadas, confirma a matrícula.

5.3.2012 Seminário de abertura do semestre letivo transmitido por streaming de
vídeo (via internet).

5.3.2012 Iníciodas Aulas (22 período).


