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EDITALN2 469/2011- Campus Universitário UnisulVirtual

Edital de oferta para o Curso de Ciências Aeronáuticas
na modalidade a distância, através de Seleção e
Ingresso aberto.

o Reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisultoma público que estão abertas as inscrições
no período de 7 de dezembro de 2011, a partir das OOhOOmin,a 19 de janeiro de 2012, às 23h59min, para
o Processo de Seleção e Ingresso para o Curso de Oências Aeronáuticas -Bacharelado.

1. DA CLIENTELA

Estãoqualificadospara participardeste processoseletivo,candidatosportadores de HistóricoEscolare
Diplomaou Certificadode Conclusãodo EnsinoMédio.

o Curso Superior de CiênciasAeronáuticas atenderá a todos os públicos que, além da profissão de piloto,
poderão atuar em outras atividades que não sejam necessariamente as de piloto.
No entanto, os que estão iniciando a carreira de piloto terão a oportunidade da realização de um curso
teórico para a formação de Piloto Comercial Avião (PC-A)ou Piloto Comercial Helicóptero (PC-H),
tornando-os aptos à obtenção das respectivas licenças (PC-Aou PC-H)na Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC.

No caso específico do candidato que optar pela carreira de piloto, a qualificação profissional para a
Aviação Civildemanda instrução teórica e prática em consonância com os requisitos mínimos exigidos
pela Organização de AviaçãoCivilInternacional - OACI,bem como com as normas da ANAC,que institui
os currículos mínimos necessários para a concessão de licenças e/ou habilitações técnicas.

Os candidatos com interesse em realizar o curso teórico de PRoto Comercial Avião e de Piloto Comercial

Helicóptero, inserido no Curso de Oências Aeronáuticas, com vistas à obtenção das respectivas licenças
na ANAC(PC-Aou PC-H),deverão preencher os requisitos descritos a seguir.

· Candidatos que optem pela carreira de Piloto Comercial Avião (PC-A)
a) Idade mínima de 18 anos.
b) Nível mínimo de escolaridade - Ensino Médio completo, realizado em estabelecimento de

ensino público ou privado devidamente autorizado.
c) Experiênciacomo piloto - ser portador da licença de Piloto Privado Avião(PP-A),sendo que os

que forem matriculados sem a licença PP-Adeverão obtê-Ia até o término do curso teórico de
PC-A.

. Candidatos que optem pela carreira de Piloto Comercial Helicóptero (PC-H)
a) Idade mínima de 18 anos.
b) Nívelmínimo de escolaridade - Ensino Médio completo, realizado em estabelecimento de ensin

público ou privado devidamente autorizado.
c) Credenciamento - ser portador da licença de Piloto Privado Helicóptero (PP-H), sendo que os qu

forem matriculados sem a licença PP-H,deverão obtê-Ia até o término do curso teórico de PC-H.
/
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Vale ressaltar que todos os a.lunosmatriculados no Curso, independentemente de optarem pela carreira
de piloto ou não, deverão cumprir a mesma Matriz Curricular.

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 DO CURSO

Será ofertado o curso a seguir descrito.

CURSODE

GRADUAÇÃO TITULAÇÃO CARGAHORÁRIA DURAÇÃO VAGAS

Ciências Aeronáuticas Bacharelado 2.700 3 anos 100 *

*A Unisul reserva-se o direito legal de não abrir turma em curso que não apresentar um mínimo de 100
candidatos inscritos no processo seletivo.

3. DASINSCRIÇOES

Pela inscrição, o ca'1didato manifesta seu interesse em ingressar no curso, observando e cumprindo os
procedimentos a seguir

1. efetuar a inscrição (online);
2. pagar taxa de inscrição; .

3. encaminhar documentação constante neste Edital para Processo Seletivo;
4. acompanhar seu processo de inscrição, através do Portal Minha Unisul, utilizando o mesmo
Logine Senha da inscrição;
5. aguardar publicação da lista de Classificados/Homologados.

3.1 DO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ONUNE)

Preencher via Internet (www.virtual.unisul.br). o formulário de inscrição online, no período de 7 de
dezembrode 2011a 19de janeiro de 2012.

Na inscrição, o candidato deverá proceder conforme descrito a seguir.. 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 no
formulário.

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

. Imprimiro 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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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 autoatendimento, 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 nova inscrição.

3.2 DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Somente em caso de cancelamento da oferta do curso poderá haver devolução da taxa de inscrição.

Taxas de inscrição pagas em semestres anteriores são vinculadas a Editais anteriores e não são válidas
para os Processos Seletivos subsequentes.

3.3 DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA O PROCESSOSELETIVO

3.3.1 Preenchidos os dados cadastrais na inscrição online, os candidatos deverão encaminhar,via
sedex, até 20 de janeiro de 2012, cópia dos documentos considerados obrigatórios, todos com
autenticação oficial em cartório, para participarem do processo seletivo, conforme relação a seguir.

. Histórico Escolardo Ensino Médio com indicação do ato legal que reconheceu ou autorizou o
funcionamento do curso ou da Escola, que comprove sua regularidade nos 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 apresentar Histórico Escolare Certificado de Conclusão do
Ensino Médio, no ato da matrícula, deverá apresentar declaração da sua Escola, na qual
esteja claramente explicitado que este concluiu o Ensino Médio, devendo ser tal declaração
devidamente assinada pelo responsável e com a comprovação de regularidade da Escola,seja
ela por Reconhecimento, Autorização de Funcionamento, Ato de Criação da Escola. O
Histórico Escolar (fotocópia 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
reconh~ceu ou autorizou o funcionamento do curso ou da Escola, que comprove sua
regularidade nos 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 concluiu o Ensino Médio no exterior deverá entregar documento de
equivalência de estudos, na forma da legislação vigente (fotocópia autenticada).

. Cadastro de Pessoa Física- CPF(fotocópia autenticada).

. Carteira de Identidade (fotocópia autenticada).
· Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia autenticada).

3.3.2 PARA CANDIDATOS QUE OPTAREM PELA REAUZAÇÃO DA PARTETEÓRICA DO CURSO DE PILOTO

COMERCIAL AVIÃO (PC-A) OU PILOTO COMEROAL HEUCÓPTERO (PC-H), COM VISTAS À

OBTENÇÃO DAS RESPECTIVASUCENÇAS NA ANAC.

. Titulo de eleitor.
j

Conforme Manual do Curso de Piloto Comercial da ANAC,além dos documentos listados no item 3.3.1,
candidatos deverão encaminhar fotocópia autenticada dos documentos listados abaixo.
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. Certificadode CapacidadeFísica- CCFde 1~ Classe ou Termo de Compromisso/Renúncia -
conforme modelo do ANEXOIdeste Edita!.

. Licençade Piloto Privado Avião (PP-A)ou Piloto Privado Helicóptero (PP-H) - os que forem
matriculados sem a licença deverão obtê-Ia até o término do curso teórico de PC-Aou PC-H,
devendoenviaro Termode Compromisso,conformemodelodo ANEXO11.

. Certificado de reservista ou de alistamento militar.

. Duasfotos 3x4 recentes.

No caso de candidatos estrangeiros

. Licença especial concedida pelo Departamento de Aviação Civil, conforme legislação em
vigor.

IMPORTANTE

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

3.3.3 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
link de Parcerias/Convênios do Portal da UnisulVirtual, no endereço:
httD:IIwww.unisulvirtual.com.br/conven ios/.
O candidato que enviar, dentro do prazo previsto neste Edital, os documentos necessários para sua
inscrição, exceto os documentos para a obtenção do benefício, 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, recebendo,
assim, os benefícios a partir do semestre letivo corrente.

3.3.4 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
autoatendimento 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 autoatendimento 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 sua homologação
deferida e sem confirmação da matrícula, para a mesma forma de ingresso;

b) os documentos não devem ser referentes a processo seletivo de outro campus no mesmo
semestre de ingresso.

3.3.5 Para candidatos oriundos de cursos realizados no Exterior. I

IMPORTANTE

A não observância do exposto neste Edital implicará o indeferimento da inscrição.

4



..t;~~
'-l...

UN'SUL

Unisul
Educação Superior a Distãncia

. Os documentos do Ensino Médio seguirão as orientações .do item 3.3 e deverão conter o visto da
Embaixada ou Consul~do 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.

3.3.6 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 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 um Tradutor OficialJuramentado.

3.3.7 Para candidatos oriundos de cursos realizados em países de LínguaOficial Portuguesa (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.

IMPORTANTE

É imprescindível a postagem dos documentos até 20 de janeiro de 2012, para dar continuidade ao
processo de inscrição dos candidatos no curso. A não observância deste procedimento implica a anulação
da inscrição.

3.4 DOS CRITÉRIOS,PRAZOSE DOCUMENTOSNECESSÁRIOSÀ SOLICITAÇÃODO APROVEITAMENTODE
ESTUDOSEDO EXTRAORDINÁRIOAPROVEITAMENTO

O candidato classificado que desejar obter o Aproveitamento de Estudos de disciplinas cursadas
anteriormente na Unisul ou em outras Instituições de Ensino Superior ou Extraordinário Aproveitamento
de disciplinas referentes à habilitação de piloto, conforme a LeiN99.394/96, artigo 47, § 29 e Instrução
Normativa de Aproveitamento de Estudos n9 9/2011/ PROEN/PROAAC,deverá proceder conforme segue.

a) Fazer solicitação a partir de 19 até 9 de fevereiro de 2012, através do Portal Minha Unisul
(https://minha.unisul.br), opção ('Atendimento Online - Criar Protocolo Online".

· Para o extraordinário aproveitamento de estudos referente à habilitação de piloto utilizar o
protocolo intitulado "Extraordinário aproveitamento de estudos";

· Para o aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas na Unisulutilizar o protocolo intitulado
"Aproveitamento de estudos da Unisul";

· Para o aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em outra(s) IESutilizar o protocolo
intitulado "Aproveitamento de estudos outra IES".

b) Quando se tratar de disciplina cursada fora da Unisul, encaminhar a documentação prevista nos ite
3.4.1 ou 3.4.2 para análise de equivalência, via sedex, até 10 de fevereiro de 2012, após a solicitação vi
Protocolo Online. Adocumentação enviada após o prazo será devolvida ao candidato e a solicitação será
indeferida.
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Conforme Instrução Normativa de Aproveitamento de Estudos nQ 09/2011/ PROEN/PROAAC,para a
validação do extraordinário ~proveitamento nos estudos, as Pr6-Reitorias de Ensino e de Administração
Acadêmica, designarão Banca Examinadora Especial, composta de pelo menos 3 integrantes do Curso da
respectiva área do conhecimento com a responsabilidade de elaboração e aplicação de provas e outros
instrumentos de avaliação específicos e da análise da documentação comprobatória, nos exatos termos
estabelecidos no § 2Q,do artigo 47, da lei NQ9.394/96. Aavaliação por Banca Examinadora Especialdeve
assegurar aplicação da norma do caput deste artigo aos casos realmente extraordinários, assim como o
de documentar os procedimentos utilizados em cada caso junto aos demais registros acadêmicos, de
modo a permitir a sua verificação em procedimentos de avaliação.

Após a análise e deliberação sobre a concessão do Aproveitamento de Estudos ou do Extraordinário
Aproveitamento poderá ocorrer o reajuste da matrícula do aluno referente às disciplinas do semestre
letivo vigente. Asdisciplinas que iniciarem em 5 de março de 2012, quando aproveitadas, serão excluídas
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 pare~er da coordenação do curso.

o parecer será divulgado através do Protocolo Online, a partir de 23 de fevereiro de 2012.

3.4.1 DoAproveitamentode Estudosrelativo a disciplinascursadas anteriormente na Unisule/ou em
outras Instituições de Ensino Superior -IES

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.

São documentos obrigatórios para solicitar o aproveitamento de estudos os listados a seguir.
1. Fotocópia autenticada do Histórico Escolarde 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, expedidos, carimbados e assinados pela Instituição de Ensino na
qual tforam 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 Online as disciplinas para as quais solicita análise de aproveitamento.

3.4.2 Do Extraordinário Aproveitamento de estudos de disciplinas referentes à habilitação de piloto

Os alunos do Curso de Bacharelado em Oências Aeronáuticas, na modalidade a distância, poderão
solicitar Extraordinário Aproveitamento referentes à habilitação de piloto.

. Para alunos que possuem habilitação de Piloto Comercial (PC) é facultada a solicitação de
Extraordinário Aproveitamento, mas somente para as seguintes disciplinas:

-Regulamento de Tráfego Aéreo e Comunicações Aeronáuticas;
- Navegação Aérea;
- Meteorologia;
-Princípios, Performance e Planejamento de Voo.
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. Para alunos que possuem habilitação de Piloto de LinhaAér~a (PLA)ou de Piloto de LinhaAérea de
Helicópteros (PLH)é faqJltada a solicitação de Extraordinário Aproveitamento, mas somente para as
seguintes disciplinas:

-Conhecimento Geral das Aeronaves (Asas Fixas);
-Conhecimento Geral dos Helicópteros;
-Regulamento de Tráfego Aéreo e Comunicações Aeronáuticas;
- Navegação Aérea;
-Meteorologia;
-Princípios, Performance e Planejamento de Voo;
-Motores de Aviação Convencionais e a Reação;
- Emergência e Sobrevivência (Selva e Mar).

Documentose procedimentosobrigatóriospara solicitaro ExtraordinárioAproveitamento

a) Fotocópia autenticada do histórico onde o candidato obteve a Habilitação Técnica de piloto,
constando nota ou conceito obtido.
b) Habilitação Técnica de piloto válida que comprove a sua condição ou documentação
comprobatória equivalente, ambas emitidas pela ANAC.
c) Indicar no Protocolo Online as disciplinas para as quais solicita análise de Extraordinário
Aproveitamento.
d) Pagar taxa administrativa referente ao Protocolo de Extraordinário aproveitamento de estudos.

3.5 DO ENDEREÇOPARAENVIODA 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.

UNISUl VIRTUAl- 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

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 Ensino Médio no caso de
candidatos portadores de Diploma/Certificado do Ensino Médio, computando-se com arredondamento
de duas casas decimais.

Havendo candidatos ocupando idêntica classificação, o desempate será feito levando-se em conta o
candidato com maior idade.

A lista dos classificados será divulgada na Internet, no site da UnisulVirtual, no endereç
www.virtual.unisul.br. respeitando as prerrogativas no item 3 do presente Edital, na seguinte data
horário:

. 27 de janeiro de 2012, a partir das 18 horas.
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5. DA EXCLUSÃODO PROCES~ODE SELEÇÃOE INGRESSO

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

6. 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 li! 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 condições mencionadas, confirma a sua matricula.

IMPORTANTE

A matrícula na Unisul fica condicionada ao pagamento da primeira parcela da mensalidade e envio da
documentação via sE!!dex,o que deve ser feito rigorosamente até as datas divulgadas neste Edita!.O não
cumprimento destas condições implicará anulação e exclusão de todos os procedimentos até então
realizados pelo aluno.

6.1 DOS VALORES DAS MENSAUDADES DOS CURSOS

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

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

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 escolher aquele que melhor o atende no momento da
solicitação e em suas sucessivas renovações.

IMPORTANTE

Para os candidatos que optarem pela carreira de Piloto Comercial Avião (PC-A)ou pela carreira de Pilot.
Comercial Helicóptero (PC-H),as despesas para a obtenção das licenças de Piloto Privado Avião (PP-A)o
de Piloto Privado Helicóptero (PP-H) não estão incluídas no valor das mensalidades, sendo estas de
responsabilidade do aluno.
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6.2 DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO CAMPUS UNIVERSITÂRIO UNISULVIRTUAL E DA REALIZAÇÃO

DE AV ALlAÇOES PRESENOAIS OBRIGATÓRIAS

6.2.1Programade 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 UnisuIVirtual", 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

. 17.2.2011 a 2.3.2011

2. Encontro de abertura do semestre letivo.

6.2.2. Encontro de Abertura do Semestre Letivo-29 Período

Em5 de março de 2012a Unisultransmitiráporstreamingde vídeopara acompanhamentopela Internet,
a Sessão Solene de Abertura do semestre letivo para as boas-vindas aos novos alunos, apresentação da
instituição e da metodologia de estudos.

6.2.3 Realização de Avaliações presenciais
É requerido ao candidato disponibilidade para realização das Avaliações Presenciais nas datas definidas
no calendário acad~mico, disponível no Portal da UnisulVirtual, no endereço: www.virtual.unisul.br.
Nessas datas, o aluno deverá comparecer ao local de prova definido pela Unisul para a realização das
provas presenciais obrigatórias.

6.2.4DosMateriaisDidáticos .

A entrega 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 de correspondência em território
nacional. Alunos com endereço de correspondência no exterior deverão utilizar o material didático digital,
disponível no EspaçoVirtual de Aprendizagem - EVA,cujo acesso se dará no primeiro dia de aula de cada
disciplina.

6.2.5DoInícioDoSemestreLetivo- 29 Período

Os candidatos classificados neste Editalserão matriculados nas disciplinas do primeiro semestre do curso
indicadono ato da inscrição,com iníciodas aulasem 5 de marçode 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. 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, terá sua'
documentação incinerada no prazo máximo de seis meses.
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Documentos de inscrições indeferidas não serão válidos para Ed~taise Processos Seletivos subsequentes,
sendo incinerados trinta dia$ após a divulgação do resultado, caso o candidato não solicite a devolução
antes do término desse 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. DASDISPOSIÇOESFINAIS

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.

Afase prática deverá ser realizada à parte, uma vez que a atividade do voo não está incluída na formação
acadêmica, devendo cada candidato escolher a escola de aviação que mais lhe convier, a fim de atender
aos requisitos necessários para as habilitações pertinentes à sua carreira profissional.

A Unisul reserva-se o direito de não ofertar o 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 comunicar tal fato
aos candidatos inscritos.

É requerido aos alunos selecionados ter acesso regular à Internet para dar seguimento aos cursos a
distância oferecidos pelo campus UnisulVirtual.

É requerido aos candidatos, disponibilidade de realização das avaliações presenciais conforme calendário
acadêmico.

A Unisul reserva-se o direito de não ofertar um Localde 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 neste Edital,conforme data de inscrição e cumprimento do item 3 também deste
Edital.

Para pessoas com deficiência visual será disponibilizadoo 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 ENADEé um componente curricular obrigatório para conclusão do curso, ficando o aluno ciente da
necessidade da participação na prova, no decorrer do seu curso.

É vetada a participação na colação de grau de alunos irregulares no ENADEe com problemas na
documentação exigida no Edital de ingresso o que, consequentemente, impossibilitará o Registro do
Diploma.

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

O candidato terá o prazo de quarenta e oito horas, após a divulgação dos resultados, para recorrer da
informações referentes a estes.

Ficaeleito o foro da Comarca de Tubarão, Santa Catarina, para dirimir toda e qualquer questão inerente a
este Processo Seletivo.
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9. INFORMAÇÕES COMPLEM.ENTARES

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 Minha Unisul,bem como sua atualização.

10. RESUMO DAS PRINCIPAISDATAS

11

19.1.2012 Data limite para inscrição através do site www.virtual.unisul.br
13.1.2012 Data limite para solicitar o cancelamento da inscrição, caso seja necessário.

20.1.2012 Data limite para 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.

30.1 a 13.2.2012
Iníciodo Curso de Extensão "Conheça a UnisulVirtua/".

17.2 a 2.3.2011

12 a 9.2.2012 Período de solicitação de Aproveitamento de Estudos de disciplinas cursadas na
Unisulou em outras Instituições de EnsinoSuperior.

10.2.2012 Data limite para encaminhamento dos documentos comprobatórios referentes ao
pedido de Aproveitamento de Estudos de outras Instituições de EnsinoSuperior.

3.2.2012 O boleto para confirmação da matrícula (li! parcela do plano de Sx)estará disponível
para impressão, através do Portal Minha Unisul,em https://minha.unisul.br

10.2.2012 . Pagamentodo boleto referente à matrícula.Opagamento,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(22período).



Unisul" __ ~ ~ ."--

Educação Superior a Distância

UN.SUL

ANEXO I

(MODELO)

TERMO DE COMPROMISSO I RENÚNCIA

Eu inscrito (a) no

CPF: e portador (a) do RG.: Órgão Expedidor: -

pelo presente termo, caso seja aprovado (a) no Processo Seletivo da Universidade

do Sul de Santa Catarina -Unisul,Campus UniversitárioUnisulVirtual,para o Curso de Ciências

Aeronáuticas, declaro estar ciente da obrigatoriedade de obtenção do Certificado de Capacidade

Física - CCF de 18 Classe para o início da instrução prática e que sua não obtenção por

incapacidade física tem como consequência a impossibilidade de obter a licença pretendida

inicialmente e, nesse caso, isento a Universidade e a ANAC de qualquer responsabilidade

decorrente de eventual não obtenção do Certificado de Capacidade Física - CCF de 18 Classe

(Port. 1177/DGAC, 08/11/05; DOU 216,10/11/05).

O candidato deverá assinar este documento, reconhecer a firma por autenticidade em cartório e,

posteriormente, encaminhá-Io para a Coordenação do Curso de Ciências Aeronáuticas, na sede

da UnisulVirtual, localizada na Av. dos Lagos, 41- Cidade Universitária Pedra Branca - Palhoça-
SC - CEP 88137-100.

de de

Assinatura do (a) Candidato (a)
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ANEXO 11

(MODELO)

TERMO DE COMPROMISSO

Eu inscrito (a) no

CPF: e portador (a) do RG: Órgão Expedidor: -
pelo presente termo, caso seja aprovado (a) no Processo Seletivo da Universidade

do Sul de Santa Catarina -Unisul, Campus UniversitárioUnisulVirtual,para o Curso de Ciências

Aeronáuticas, declaro que não possuo a Licença de Piloto Privado Avião (PP-A) ou Piloto

Privado Helicóptero (PP-H) e estou ciente de que deverei obtê-Ia até o final do Curso Teórico de

Piloto Comercial Avião (PC-A) ou de Piloto Comer:cialHelicóptero (PC-H), inseridos no Curso de

CiênciasAeronáuticas,conforme Portarian.o 2.085. de 27 de outubro de 2011, da ANAC.

Assim, isento a Unisul e a ANACde qualquer responsabilidade decorrente de uma eventual não

obtenção das referidas licenças.

o candidato deverá assinar este documento, reconhecer a firma por autenticidade em cartório e,

posteriormente, encaminhá-Io para a Coordenação do Curso de Ciências Aeronáuticas, na sede

da UnisulVirtual,localizada na Av. dos Lagos, 41- Cidade Universitária Pedra Branca - Palhoça-
SC - CEP 88137-100.

de de

Assinatura do (a) Candidato (a)
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