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Edital 477/2012 -Campus Universitário UnisulVirtual

Edital de afeita de cursos de pós-graduação, na
modalidadea distância,através de Seleçãoe Ingresso
aberto

o Prof. Ailton Nazareno Soares, Reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul, no

uso de suas atribuições, torna público que, no período de 19 de março de 2012 a 12 de julho
de 2012, estarão abertas as inscrições para a Seleçãoe Ingressoaberto para os Cursosde Pós-
Graduação na modalidade a distancia da Unisul, para o primeiro semestre de 2012.

1.DACLIENTELA

É candidato qualificado, a inscrever-se para este processo seletivo, o aluno que seja portador
de Diploma de EnsinoSuperior (Graduaçãoou Sequencialde Formação Específica).O candidato
deverá inscrever-sesomente em um único curso.

2. DOS CURSOS, VALORES E DAS VAGAS

2.1 DOS CURSOS

Serão ofertados os cursos a seguir descritos.

CARGA

CURSOS , PROGRAMA, TITULAÇÃO HORÁRIA
Contabilidade Pública Gestão Pública Especialista 360 horas
DefesaCivil SegurançaPública Especialista 360 horas
Direitos Difusos e Coletivos da

Criançae do Adolescente, da Pessoa Direito Especialista 360 horas
Idosa e da Pessoacom Deficiência

SegurançaPrivada SegurançaPública Especialista 360 horas

Gerência de Projetos de TI GestãoemTI _ Especialista 360 horas

Gestãode Empresas Gestão Empresarial Especialista 360 horas

Gestão de Finanças Gestão Empresarial Especialista 360 horas

Gestãode FinançasPúblicas Gestão Pública Especialista 360 horas

Gestão de Logística Gestão Empresarial Especialista 360 horas

Gestão de Marketing Gestão Empresarial Especialista 360 horas
Gestão de Pessoas Gestão Empresarial Especialista 360 horas

Gestãode Segurançada Informação GestãoemTI - . Especialista 360 horas
Gestãoe Desenvolvimento de

Gestão Empresarial Especialista 360 horas
Negócios Internacionais
Gestão Governamental e

ResponsabilidadeFiscal Gestão Pública Especialista 360 horas
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Gestão Integrada da Segurança
Pública
Gestão Pública

Governança de TI
História Militar

Inteligência de Segurança
PolíciaComunitária

Quadro 1 - Tabela de Cursos

Segurança Pública
Gestão Pública

Gestão em TI

História Militar
Segurança Pública

Segurança Pública

Especialista

Especialista

Especialista
Especialista

Especialista

Especialista

360 horas

360 horas

360 horas
360 horas

360 horas

360 horas

Emtodos os cursos anunciados neste Edital,será facultado o aproveitamento de estudos de
disciplinascursadas em programas de pós-graduação em Instituição de EnsinoSuperior,
comprovada sua legalidade e aproveitamento com assiduidade, através de processo de
equivalência de estudos, conforme exigências do item 3.4 deste Edita!.

2.2 DOSVALORESDASMENSALIDADESDOSCURSOS

Comocontra prestação pelos serviçosprestados os valores dos cursos irão variar conforme
exposto na tabela disponível abaixo e poderão ser pagos em 18 (dezoito) parcelas diluídas em 3
(três) semestralidades.

j
2

Quant.
Valor

Cursos de
Valor do Valor total do (aproximado) das

créditos -
crédito curso mensalidades

18 parcelas

Especializaçãoem Contabilidade Pública 24 R$203,61 R$4.886,74 R$271,49

Especializaçãoem Defesa Civil 24 R$202,57. R$4.861,78 R$270,10

Especializaçãoem Direitos Difusose Coletivosda Criança
e do Adolescente, da Pessoa Idosa e da Pessoa com 24 211,635 5.079,24 R$282,18
Deficiência

Especializaçãoem Gerência de Projetos de Tecnologia da 24 R$194,12 R$4.658,96 R$258,83
Informação

Especializaçãoem Gestão de Empresas 24 R$194,12 R$4.658,96 R$258,83

Especializaçãoem Gestão de Finanças 24 R$194,12 R$4.658,96 R$258,83

Especializaçãoem Gestão de Finanças Públicas 24 R$203,61 R$4.886,74 R$271,49

Especializaçãoem Gestão de Logística 24 R$194,12 R$4.658,96 R$258,83

Especializaçãoem Gestão de Marketing 24 R$ 194,12 R$4.658,96 R$258,83

Especializaçãoem Gestão de Pessoas 24 R$194,12 R$4.658,96 R$258,83

Especializaçãoem Gestão e Desenvolvimento de Negócios R$194,12 R$4.658,96 R$258,83
Internacionais 24

Especializaçãoem Gestão Governamental e R$203,61 R$4.886,74 R$271,49
Responsabilidade Fiscal 24

Especializaçãoem Gestão Integrada de Segurança Pública 24 R$202,57 R$4.861,78 R$270,10

Especializaçãoem Gestão Pública 24 R$203,61 R$4.886,74 R$271,49

Especializaçãoem Governança de TI 24 R$194,12 R$4.658,96 R$258,83

\)
Especializaçãoem Gestão de Segurança da Informação 24 R$194,12 R$4.658,96 R$258,83

Especializaçãoem História Militar 24 R$211,64 R$5.079,32 R$282,18
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Quadro 2 - Tabela de preços

Os valores dos créditos acima mencionados são referentes ao ano de. 2012 e poderão sofrer
reajustes ao final de cada ano, baseados nos índices de reajustes aplicados por esta Instituição.
No site da Unisul - www.virtuaLunisuLbr - 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 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
http://www.unisulvirtual.com.br/convenios/ .

Será concedido desconto de 10%para ex-alunos formados em cursos superiores na Unisul,que
se mantiverem adimplentes com a Instituição no decorrer do seu curso, com exceção do curso
de História Militar.

No caso de inadimplência do aluno, o benefício será cancelado.

Os benefícios previstos neste Edital não serão retroativos e nem cumulativos com nenhuma
bolsa de estudo ou outro benefício concedido pela UnisuLCaso o aluno pertença ou participe
de algum convênio, será realizado o lançamento do maior benefício.

Aos demais candidatos o valor da mensalidade será o mesmo que o divulgado no site da
UnisulVirtuaL

2.3 DAS VAGAS

O Decreto 5~622/2005estabelece, 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 LeinQ9:394, 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 Unisul reserva-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.

3. DAS INSCRiÇÕES

3

Especializaçãoem Inteligência de Segurança 24 R$ 202,57 R$4.861,78 R$ 270,10

Especializaçãoem Polícia Comunitária 24 R$202,57 R$4.861,78 R$ 270,10

Especializaçãoem Segurança Privada 24 R$202,57 R$4.861,78 R$ 270,10
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Pela inscrição o candidato manifesta seu interesse em ingressar no curso, observando e
cumprindo os procedimentos a seguir:

12efetuar a inscrição {online};
22 pagar taxa de inscrição;
32 encaminhar documentação constante neste Edital para Processo Seletivo;
42 aguardar publicação da lista de Classificados.

3.1 DO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRiÇÃO (ONLlNE)

Preencher via Internet (www.virtual.unisul.br) o formulário de inscrição online, no período de
19 de março de 2012 a 12de julho de 2012.

Na inscrição o candidato deverá proceder conforme segue.
8 Observar se a escolha do curso e convênio (se houver) foi feita corretamente*.
8 Preencherosdados pessoaissolicitados.
. Assinar eletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
.8 Indicar o local para realização das ayaliações presenciais entre as seguintes

opções disponíveis no formulário.
8 Imprimiro boletobancárioparapagamentodataxade inscrição.
8 Efetuaro pagamento da taxa de inscriçãono valor de R$55,00, até o dia do

vencimento.

*Os candidatos ao curso de Direitos Difusos e Coletivos da Criança e do Adolescente, da Pessoa
Idosa e da Pessoa com Deficiência, provenientes do Ministério Público de SantaCatarina devem
escolher o convênio referente a este órgão (MPSC).

IMPORTANTE

É de total responsabilidade do candidato o correto preenchiménto 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 ilCasosde
Informação", no Portal Minha Unisul. O pedido deverá ser realizado até 26 de iunho 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 DATAXA DEINSCRiÇÃO

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

3.2.2 Taxasde inscrições pagasem semestres anteriores são vinculadas a Editais anteriores e
não sãoválidas para os Processos Seletivos sUDsequentes.

3.3 DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA O PROCESSOSELETIVO

L
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Preenchidos os dados cadastrais na inscrição online, para dar continuidade ao processo de
inscrição, os candidatos deverão encaminhar cópia dos documentos considerados obrigatórios,
todos com autenticação oficial em cartório em todas as folhas e faces do documento.

Relação de documentos obrigatórios
1) Carteira de identidade.
2) Cadastro de Pessoa Física(CPF).
3) Certidão de Nascimento ou de Casamento.
4) Diploma de Ensino Superior constando Registro (Graduação ou Sequencial de Formação
Específica).
5) Históricodo EnsinoSuperior constando Reconhecimento do Curso e da IES- mesmo curso do
Diploma (Graduação ou Sequencial de Formação Específica).

Importante
A Unisulpoderá solicitara qualquer tempo um novo envio dos documentossolicitadosneste
Edital, caso seja necessário cumprir determinações advindas de legislaçãovigente à época.

3.3.1 Documentos com~robat~r!~s 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
http://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 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. . \ J J

5

Forma de Observação Prazo
envio

Carta Para o endereço constante no item 3.5 25.6.2012

Registrada

E-mail Para o endereço: inscricao.posvirtual@unisul.br 2.7.2012 (e-mail)

Importante: os documentos enviados no 20.7.2012 (sedex)
formato digital, por e-mail, deverão,
necessariamente, ser remetidos no formato
físico, via sedex, até 20 de julho de 2017, para o
endereço constante no item 3.5 deste Edital. O
não envio da documentação exigida implicará
o cancelamento automático do curso e

conversão das notas (caso haja), em nível de
extensão universitária.
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3.3.2 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. 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 forma de ingresso.

3. Solicitar o aproveitamento do documento até 25 de junho de 2012, através do
Autoatendimento na opção solicitar "Casos de Informação", no Portal Minha Unisul
e informar o Campus e o Curso de origem.

4. Caberá ao candidato verificar, na opção "Acompanhamento de Inscrição", através
do Autoatendimento no Portal Minha Unisul, o status da sua solicitação e, caso
tenha pendências, deverá providenciar toda documentação exigida para o
cumprimento deste Edita!. A não observância deste implicará o indeferimento da
inscrição.

5.
3.3.3Para todos os candidatos oriundos de Cursos realizados no Exterior

. Os documentos da Graduaçãoseguirãoas orientações do item 3.3 e deverão conter o "

visto da Embaixada ou Consulado Brasileirono país onde o requerente cursou.

. Os documentos pessoais e da Graduação seguirão as orientações do item 3.3 e deverão
estar traduzidos para a língua portuguesa por Tradutor OficialJuramentado.

. O candidato deverá apresentar a equivalência de estudos em nível de graduação,
revalidado por Universidade brasileira reconhecida.

3.3.4Para candidatos oriundos de cursos realizados em países do Mercosul (Argentina,
Paraguai, Uruguai, Brasil,Chile, Equador, Colômbia, Peru, Venezuela e Bolívia)

. Os documentos da Graduação seguirão as orientações do item 3.3 e deverão conter o
visto da Embaixada ou Consulado Brasileiro no país onde o requerente cursou, exceto
para candidatos oriundos da Argentina.

. Os documentos pessoais e da Graduação seguirão as orientações do item 3.3 e deverão
estar traduzidos para a língua portuguesa por Tradutor OficialJuramentado.

3.3.5Para candidatos oriundos de cursos realizados em países de Língua Oficial Portuguesa
(Portugal, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné - Bissau e Timor
Leste):

. Os documentos pessoais e da Graduação seguirão as orientações do item 3.3 e deverão
conter o visto da Embaixada ou Consulado Brasileiro no país onde o requerente cursou
e estar traduzidos para a língua portuguesa por um Tradutor OficialJuramentado.

. Deverá apresentar a equivalência de estudos em nível de graduação, revalidado por
Universidade brasileira reconhecida.

6
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Importante
É imprescindível o envio dos documentos até 25 de junho de 2012 via carta registrada ou até
20 de julho de 2012 via sedex, para dar continuidade ao processo de inscrição dos candidatos
no curso. A não observância deste procedimento implica a anulação da ínscrição.

3.4 DA DOCUMENTAÇÃO PARA O APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Será facultado o aproveitamento, de ,estudos de disciplinascursadas em Curso de Especialização
Lato Sensu e Stricto Sensu, em Instituição de Ensino Superior, comprovada sua legalidade e
aproveitamento com assiduidade respeitando o Regimento Interno da Universidade.

IIArt. 31 - o aproveitamento de estudos de disciplinas já realizadas em outros cursos de pós-
graduação deverá respeitar o limite de 9 créditos e obedecer aos seguintes critérios para
efetuar a equivalência:

1- número compatível de créditos;
11- carga horária correspondente;
11I-similaridade dos conteúdos ministrados;
IV - disciplinaconcluídanos últimos quatro anos. 1/

É requisito para a realização desta análise no semestre de ingresso, o envio da documentação
exigida, via sedex, até as datas estabelecidas neste Edit,al.Para aproveitamento de estudos em
semestres posteriores o aluno deverá seguir as datas previstas no calendário acadêmico.

Se o candidato desejar' obter Aproveitamento de Estudos relativo a disciplinas cursadas na
Unisule em outra Instituição de EnsinoSuperior, deverá proceder conforme descrito a seguir.

1. Solicitar o aproveitamento de estudos de 13 a 17 de julho de 2012, através do Portal
MinhaUnisul(https://minha.unisul.br)- SaiacOnline~ na opção CriarProtocolo Online.

2. Encaminhar a documentação para análise de equivalência, via sedex, a partir da data
inscrição até 17-dejulho de 2012.

Documentos e procedimentos obrigatórios para solicitar o aproveitamento de
estudos, estão relacionados abaixo.

1. Fotocópia autenticada do Certificado ou Diploma de Pós-Graduação acompanhado do
Histórico Escolar do Curso, constando as notas/conceitos das disciplinas aprovadas,
Reconhecimento da IES, dados do ingresso e conclusão, data de expedição do
documento e assinatura do responsável.

2. Planos de Ensino, originais,_expedidos, carimbados e assinados pela Instituição de
Ensino na qual foram concluídas as disciplinas, para realização do processo de
aproveitamento de estudos.

3. Indicar no Protocolo Online as disciplinas para as quais o aluno solicita análise para
validação.

4. Após a análise e deliberação sobre a concessão do aproveitamento de estudos, o aluno
fica isento de cursar a disciplina aproveitada.

j
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5. As orientações para visualização do Parecer Oficialdo Aproveitamento de Estudos serão
divulgadas pelo Protocolo Online,a partir de 22 de julho de 2012.

3.5 DO ENDEREÇOPARAO ENVIODA DOCUMENTAÇÃO

o envelope contendo os documentos solicitados neste Edital, seja para processo seletivo ou
aproveitamento de estudos, deverá ser endereçado e conter informações, conforme modelo a
seguir.

r----_____________________________________________________________

Unisul - Universidade do Sul de Santa Catarina
Secretaria de Ensino a Distância (SEaD)
A/C: Equipe de Ingresso
Centro Empresarial Pedra Branca
Avenida dos Lagos, na 41. .

Bairro: Cidade Universitária Pedra Branca
CEP: 88137-900 - Palhoça - se.

~
I
I
I
I
I
I
I------------------------------------------------------------------

Recorte Aqui

4. DA CLASSIFICAÇÃO

A lista dos classificados será divulgada na Internet em 11 de julho de 2012, a partir das 18
horas, no site da UnisulVirtual, no endereço www.virtual.unisul.br. respeitando as
prerrogativas no item 3 do presente Edital.

5. DA EXCLUSÃODO PROCESSODESELEÇÃOEINGRESSO

Será excluído do processo seletivo o candidato que não cumprir com o disposto no item 3
deste Edital.

6.DA MATRíCULA

Após conferir a efetivação do pagamento do valor expresso no boleto de inscrição até a data de
vencimento e os documentos enviados até 25 de junho de 2012, a SEaD(Secretaria de Ensino a
Distância)efetuará a matrícula.

6.1 DO PAGAMENTODA PRIMEIRAMENSALIDADE

o boleto da 111mensalidade estará disponível para impressão a partir de 22 de julho de 2012,
através do Portal MinhaUnisul,em https:jjminha.unisul.br

J
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Éde responsabilidade do candidato acessar ao Portal com o mesmo Logine Senha usados para
proceder a inscrição e efetuar a impressão do boleto com vencimento em 30 de julho de 2012.
Para imprimir o boleto o candidato usará a opção "Imprima seu boleto", seguindo os passos
abaixo

12.Acesse o Portal MinhaUNISUL:http://minha.unisul.br
22. Digiteseu Nome de Usuário e Senha.
32. No menu "FINANCEIRO",clique sobre o link: " Imprima seu boleto".
42. Natela seguinte, verifique o vencimento e clique em "Imprimir".

De posse do boleto bancário, o candidato deve efetuar o pagamento até o vencimento, em 30
de julho de 2012, em qualquer agência bancária, sob pena de cancelamento de sua matrícula.
O pagamento, nas condições mencionadas, confirma a matrícula do aluno.

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 cumprindo rigorosamente as datas
divulgadas,neste Edital. O não cumprimento destas condições implicará a anulação e exclusão
de todos os procedimentos até então realizados pelo aluno.

6.2 DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃOUNISULVIRTUAL,DA -REALIZAÇÃODE AVALIAÇÕES
PRESENCIAISOBRIGATÓRIASEINICIODOSEMESTRELETIVO

6.2.1 Programa de integração Campus Universitário UnisulVirtual

Os candidatos aos cursos de pós-graduação deverão participar de atividades obrigatórias do
Programa de Integração UnisulVirtual.

a) Oficina "Conheça a UnisuIVirtual". Participar de uma das turmas que serão
ofertadas nos períodos de:

~ 25.6.2012 a 6.7.2012
~ 9.7.2012 a 20.7.2012

b) Encontro de Abertura do Semestre Letivo

A UnisulVirtualrealizaráa Solenidadede Aberturado SemestreLetivopara as boas-vindasaos
novos alunos, apresentação da Instituição e da metodologia de estudos. A solenidade será
transmitida na data a ser informada por streaming de vídeo para acompanhamento da sessão
pela Internet pelos alunos que estiverem devidamente matriculados.

Os candidatos classificados neste Edital serão matriculados em todas as disciplinas do curso
indicadono ato da inscrição,cominíciodas aulasem 23 de julho de 2012. I

6.2.2 Do Início do Semestre Letivo

9
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6.2.3 Realização de avaliações Presenciais

É requisitado ao candidato disponibilidade para realização das avaliações presenciais nas datas
definidas no calendário acadêmico de cada curso disponível no Portal da UnisulVirtual, no
endereço: http://www.unisul.br/unisulvirtual!calendario.html.
Nessas datas, o aluno deverá comparecer ao local de prova definido pela Unisul para a
realização das provas presenciais obrigatórias.

7. DA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS

A documentação dos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas será incorporada ao
acervo do arquivo da Universidade, não sendo devolvida ao candidato. Os documentos dos
candidatos com inscrições indeferidas não serão válidas para outros Editais e Processos
Seletivos subsequentes e serão incineradas em 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado,
caso o candidato não solicite a devolução nesse prazo. Também será incinerada em trinta dias a
documentação do candidato cujainscrição tenha sido deferida, mas não confirmada a
matrícula através do pagamento do boleto em prazo estipulado.

A Unisul ressalva que, quando da submissão do processo do aluno a'o Registro de Diploma,
poderá exigir nova apresentação de documentação, com a finalidade de cumprir a legislação
vigente à época.

8. DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

8.1 O candidato com inscrição selecionada é 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.

8.2 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 corretamente, no ato da inscrição, os dados bancários
solicitados.

8.3 A Unisulreserva-se o direito de efetuar alterações nos termos deste Edital,devendo
comunicar o fato aos candidatos inscritos.

8.4 Érequisitado aos alunos selecionados ter acesso regular à internet banda larga para
que consigam dar seguimento aos cursos a distância oferecidos pelo campus
UnisulVirtual.

8.5 É requisitado aos candidatos, disponibilidade de realização das avaliações
presenciais conforme calendário acadêmico de cada curso.

8.6 A Unisul reserva-se o direito de não ofertar um Localde Avaliação Presencial, caso
não hajao númeromínimode alunosmatriculadosestipuladopela Instituição.

j



UNNERSIDADE 00 SUl DE 3AN,A CATARINA

Unisul.
EducaçãoSuperioraDistância

8.7 Será obrigatória a participação do Programa de Integração UnisulVirtualem um dos
dois períodos estabelecidas no Edital, conforme data de inscrição e cumprimento
do item 6.2.1 deste Edital.

8.8 Parapessoascomdeficiênciavisualserá disponibilizadoo softwareDOSVOX.

8.9 A Unisulnão fornece material impresso para os alunos dos cursos de pós-graduação
citados no referido Edital.

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

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

8.13 Fica eleito o foro da Comarca de Tubarão, Santa Catarina, para dirimir toda e

qualquer questão inerente ao Processo Sele~ivo.

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Unisul envia comunicados aos candidatos via correio eletrônico e SMS(mensagem de
texto para celular), ficando o candidato responsável pela postagem de seus dados cadastrais no
Portal MinhaUnisul,bem como por sua atualização.

10.RESUMO DAS PRINCIPAIS DATAS DESTE EDITAL

1.7.2012
Data limite para Inscrição nos Cursos de Pós-Graduação por meio do site
www.virtual.unisul.br.

Data limite para solicitar o cancelamento da inscrição, caso seja necessário.26.6.2012

25.6 a 6.7.2012
ou

9.7 a 20.7.2012

25.6.2012

2.7.2012

20.7.2012

Iníciodo Programa de Integração Campus Universitário UnisulVirtual- Oficina
"Conheça a UnisuIVirtual/11.(Turma 1)

Iníciodo Programa de Integração Campus Universitário UnisulVirtual- Oficina
"Conheça a UnisuIVirtual/11.(Turma"2)
Data limite para envio dos documentos exigidos neste Edital,via carta
registrada.
Data limite para envio dos documentos exigidos neste Edital,via sedex ou em
formato digital, por e-mail encaminhado à Secretaria de Ensinoa Distância-
SEaDno endereço eletrônico: inscricao.posvirtual@unisul.br
O envio dos documentos digitalizados é considerado provisório e não elimina a
exigência do envio dos documentos físicos, por sedex.

Data limite para envio da documentação de ingresso, via sedex, com
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autenticação oficial conforme item 3.3 deste Edital (apenas para candidatos que
enviaram previamente os documentos por e-mail até 2/7/2012).

11.7.2012
Data de divulgação da lista de classificados no site www.virtuaLunisuLbr, a
partir das 18 horas.

22.7.2012

Data em que o boleto para confirmação da matrícula (1!!parcela), estará
disponível para impressão, através do Portal MinhaUnisul, em
https://minha.unisuLbr.

30.7.2012

13 a 17.7.2012

17.7.2012

Data limite para pagamento do boleto que confirma matrícula no Curso.

Período para solicitação de aproveitamento de estudos.
Data limite para envio da documentação via sedex para fins de aproveitamento
de estudos.

22.7.2012 Data limite para divulgação do par~cer de aproveitamento de estudos.

Dataa ser
Informada
23.7.2012

Solenidade de Abertura do semestre letivo transmitido por streaming de vídeo.

Início das Aulas

-
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