EDITAL COMPLEMENTAR DE RESULTADOS E MATRÍCULA REFERENTE AO
EDITAL G.R. Nº 990/2018 - INGRESSO POR HISTÓRICO ESCOLAR GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA EM CIÊNCIAS AERONÁUTICAS – 5º PERÍODO.

Edital
Complementar
de
Resultados
e
Orientações para matrícula nos Cursos de
Graduação a Distância da Unisul, referente ao
Edital de Oferta G.R. Nº 990/2018, por meio de
seleção e ingresso pelos resultados obtidos no
Ensino Médio (Histórico Escolar) para o primeiro
período letivo de 2019 – 5º período.

A Secretária Geral de Ensino da Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul,
considerando a legislação em vigor e no uso de suas atribuições, torna público o
Edital de Resultados e Orientações para matrícula referente ao Edital G.R. Nº
990/2018, por meio de seleção e ingresso pelos resultados obtidos no Ensino Médio
em cursos de Graduação a Distância da Unisul para o primeiro período letivo de
2019.
1. MATRÍCULA

1.1 O preenchimento das vagas ofertadas obedeceu aos critérios estabelecidos no
item 2 do Edital G.R.Nº 990/2018.

1.2 A matrícula na Unisul somente foi confirmada após a assinatura do contrato,
entrega dos documentos exigidos e o pagamento da primeira parcela da
semestralidade, o que deve ser feito rigorosamente até a data do vencimento.
2. DOS RESULTADOS
Campus Universitário Unisul Virtual
Curso Ciências Aeronáuticas - A Distância

ID
653589
541680

Nome
PEDRO PACHECO DEMARCO
ALEX DE MENESES FERREIRA

651908
622953

LEOANRDO FERREIRA BICUDO
MATHEUS EDSON DIAS NANTES

654400

CASSIO HENRIQUE VARGAS CIOTTI JUNIOR

3. DO INÍCIO DAS AULAS

Os candidatos classificados neste Edital serão matriculados nas disciplinas ou
unidades de aprendizagem do primeiro semestre dos cursos indicados no ato da
inscrição, com início das aulas em 6 de maio de 2019. Cabe ao candidato
classificado, nos semestres subsequentes, gerenciar seu estudo, matriculando-se
nas demais disciplinas ou unidades de aprendizagem do curso, respeitando a
normatização do Informativo Acadêmico em vigor.

4. DA CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA
O candidato confirmará sua matrícula mediante assinatura do Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais, entrega dos documentos exigidos e o pagamento da
primeira parcela da semestralidade, o que deve ser feito rigorosamente na data do
vencimento. A não realização destes itens, bem como o não pagamento da primeira
parcela implica o cancelamento da matrícula, ou seja, todos os procedimentos até
então realizados pelo candidato serão considerados nulos e excluídos do sistema
acadêmico.

5. DA PERDA DA VAGA
O candidato classificado que, por qualquer motivo, não comparecer dentro do prazo
fixado para matrícula, não realizar a assinatura do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais, não apresentar os documentos relacionados em edital, não
efetuar o pagamento do boleto correspondente à primeira parcela até a data do
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vencimento nele constante, perderá o direito à vaga e será substituído pelo
candidato imediatamente subsequente na respectiva listagem de classificação,
abrindo, deste modo, espaço para outras chamadas, que obedecerão rigorosamente
à ordem de classificação para os cursos nos quais ainda existam vagas e candidatos
a serem chamados.

6. DO CANCELAMENTO DA OFERTA DO CURSO
A Unisul reserva-se o direito de não oferecer o curso que, após a realização da
inscrição ou matrícula, apresente um número inferior ao somatório de vagas
ofertadas em todas as modalidades de ingresso. Neste caso, o candidato será
comunicado oficialmente pela Unisul, que fará a devolução integral do valor
recolhido, caso já tenha ocorrido, facultando-lhe a opção por outro curso para o qual
tenha sido confirmada a oferta e para o qual haja vagas.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 A Unisul envia comunicados via correio eletrônico e SMS (mensagem de texto
para celular), ficando o estudante responsável pela atualização permanente dos
seus próprios dados cadastrais no Portal Minha Unisul.

7.2 O Enade é componente curricular obrigatório para a conclusão do curso, ficando
o estudante ciente da necessidade de participar da prova no decorrer de seu curso.

7.3. É proibida a participação na colação de grau de estudante irregular no Enade e
com problemas na documentação exigida no edital de ingresso, impossibilitando,
consequentemente, o registro do diploma.

7.4. É proibida a matrícula para estudante ingressante que esteja em inadimplência
com a Universidade.
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7.5 O candidato terá o prazo de quarenta e oito horas, após a divulgação do
encerramento deste processo seletivo para recorrer dos resultados.

7.6 A Unisul ressalta que, quando da submissão do processo do estudante a
colação de grau, poderá exigir nova apresentação de documentação.

7.7 A Unisul poderá, em qualquer tempo, cancelar a matrícula do estudante que
apresentar irregularidade na documentação entregue no ato da matrícula.

7.8 Os valores das parcelas poderão sofrer pequena alteração em função de
arredondamento no Sistema Acadêmico.

7.9 Ao efetivar a matrícula, o estudante declara-se ciente dos horários e locais de
funcionamento das disciplinas ou unidade de aprendizagem.

Tubarão, 3 de abril de 2019.

Solange Antunes de Souza
Secretária Geral de Ensino
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