TERMO ADITIVO Nº 001 AO EDITAL Nº 047/REITORIA/2021

A Vice-Reitora e Pró-Reitora de Graduação da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó),
Prof.ª Silvana Muraro Wildner, no uso das suas atribuições estatutárias, torna público, por meio deste Edital, o
cronograma, as normas e os procedimentos que nortearão o Processo Seletivo de inscrição e matrícula para o
Curso de Artes, na modalidade presencial, pelo Programa UNIEDU/FUMDES de acordo com o Edital Nº
1426/SED/2021, com a Lei Complementar nº 407/2008, que regulamenta o Art. 171 da Constituição do Estado de
Santa Catarina, e com o Decreto no 470, de 17 de fevereiro de 2020, para ingresso no 2º semestre de 2021.

3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições deverão ser realizadas até o dia 30 de agosto de 2021.
[...]

5 DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1 A homologação dos candidatos classificados e suplentes será publicada no dia 31 de agosto de 2021, no link
www.unochapeco.edu.br/publicacoes.
[...]

6 DA MATRÍCULA
6.1 A matrícula deverá ser realizada entre os dias 31 de agosto até 02 de setembro de 2021, na Unochapecó,
Campus Chapecó, na Central de Relacionamento, no bloco B, das 7h30 às 21h; ou na Secretaria Acadêmica da
Unidade Fora de Sede de São Lourenço do Oeste, das 14h às 17h30 e das 18h30 às 21h.
[...]

7 DO ACESSO E DA MANUTENÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO
7.1 Para o preenchimento da inscrição no processo de bolsas, após a homologação do resultado o candidato
deverá preencher o formulário no link https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx e enviar os
documentos até o dia 30 de agosto de 2021.

Permanecem em vigor e inalteradas as demais disposições do Edital Nº 047/REITORIA/2021 não revogadas
expressamente por este termo aditivo.

Publique-se.
Chapecó (SC), 24 de agosto de 2021.
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