FVA - FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ
PROGRAMA DE BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DE SANTA CATARINA – UNIEDU
COMISSÃO TÉCNICA UNIEDU / FVA
EDITAL 02/2018 – PROGRAMA DE BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DE SANTA
CATARINA – UNIEDU

Altera o Edital Nº01/2018 do Processo de Seleção das Bolsas de
Estudos subsidiadas com recursos previstos no Art.170 da
Constituição Estadual de Santa Catarina;
A FVA - Faculdade do Vale do Araranguá pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, nº 415, Centro, Araranguá, Estado de Santa Catarina, inscrita no
CNPJ sob o n° 07.244.722/0001-30 através de sua Diretora Geral e da Comissão Técnica
Uniedu / FVA, RESOLVE tornar pública a alteração do Edital Nº01/2018, devido à
prorrogação do prazo de inscrições para o Programa de Bolsas Universitárias de Santa
Catarina, UNIEDU, pela Secretaria de Estado da Educação, nos seguintes termos:
1. DAS ALTERAÇÕES:

1.1 Altera o Edital Nº01/2018 do Processo de Seleção das Bolsas de Estudos subsidiadas com
recursos previstos no Art.170, passa a valer com as seguintes alterações:
Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes dos cursos de graduação na
modalidade presencial 2018/1, candidatos a bolsas de estudo, subsidiadas com recursos
previstos no Art. 170/CE e Art.171/CE de SC, concedidas nos termos da Lei
Complementar nº 281/2005 e atualizações posteriores;
1.2 O número “I” e “IV” do item 1 – Dos Requisitos Necessários para Inscrição, passa a valer
com as seguintes alterações;
I – Estar obrigatoriamente cadastrado no site do UNIEDU, através do endereço eletrônico
http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/graduacao/estudantes/cadastramento
preenchendo o cadastro de inscrição on-line até às 23 horas e 59 minutos do dia
20/03/2018.
Atenção: os estudantes já cadastrados no site do programa UNIEDU nos semestres
anteriores, deverão obrigatoriamente acessar o sistema através do endereço eletrônico
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http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/graduacao/estudantes/cadastramento

para

atualizar e confirmar seus dados.
IV – Ter aproveitamento acadêmico satisfatório nas disciplinas cursadas em 2017/2 não
sendo reprovado em mais de 01 (uma) disciplina cursada se tiver recebido bolsa do
Artigo 170 e Artigo 171.
1.3 O número “I”, “II”, “III” do subitem 2.1, do item 2 – Do Cronograma, passa a valer com
as seguintes alterações de datas;
I – Cadastramento para Inscrições: até às 23 horas e 59 minutos do dia 20/03/2018 no
endereço

eletrônico

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/graduacao/estudantes/cadastramento
II – Todos os inscritos deverão apresentar a Documentação Comprobatória no período
de 07 de março a 21 de março de 2018.
Horário de entrega de documentos: Segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 18h30min às
22h00min na Coordenação de Apoio ao Estudante – CAEs localizada anexa à Secretaria
Acadêmica.
III – Divulgação dos horários de ENTREVISTA dos acadêmicos candidatos: A partir do
dia 23 de março de 2018.
1.4 O número “IV” do item 7 – Dos critérios de avaliação, passa a valer com as seguintes
alterações;
IV – O valor do benefício Bolsa de Estudo do Artigo 170, concedido ao acadêmico
economicamente carente será de 25% a 100% sobre a mensalidade, conforme o seu grau
de carência, definido pela Comissão e IES e Legislação vigente.
1.5 Acrescenta o número “VII” do item 7 – Dos critérios de avaliação, passa a valer com as
seguintes alterações;
VII – O Valor do benefício para Bolsa de Estudo do Artigo 171, concedido ao acadêmico
economicamente carente será de 100% sobre o valor da mensalidade, conforme avaliação
definida pelo grau de carência e pela Comissão de acordo com a legislação vigente.
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2. DAS DISPOSICÕES GERAIS:

2.1 As demais condições do Edital Nº01/2018 permanecem inalteradas.

Araranguá/SC, 08 de Março de 2018.

Nívea Simonete Lummertz Jones Oliveira
Diretora Geral
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