Joinville, 10 de novembro de 2016.

C.E. UNISOCIESC - Secretaria Acadêmica - 086/2016

Olá Vestibulando (a)!

Para nós da UNISOCIESC será uma honra tê-lo como nosso acadêmico! Agora que você fez a prova,
é só aguardar com calma a publicação do resultado.
I - Se você for aprovado, você deverá acessar o site da UNISOCIESC www.unisociesc.com.br para a
PRIMEIRA ETAPA DA MATRÍCULA. Você deve clicar em Sou aluno, conforme imagem abaixo, selecionando
a opção Joinville – SOL ALUNO:

II – Selecione a opção Pré-matrícula e faça seu login com seu CPF e sua data de nascimento com 8
dígitos (DD/MM/AAAA):

III – Feito isso você vai acessar o sistema e precisa confirmar seus dados cadastrais clicando sempre
em AVANÇAR.
IV – Após a confirmação dos dados você deverá imprimir duas vias do Contrato e duas vias do
Termo de Compromisso disponíveis na Web e seguir para A ETAPA PRESENCIAL.
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Locais de Matrícula
UNISOCIESC – CAMPUS BOA VISTA
Rua Albano Schmidt, 3333, Iririú - Joinville – SC
UNISOCIESC – CAMPUS MARQUÊS DE OLINDA
Rua Gothard Kaesemodel, 833, Anita Garibaldi - Joinville – SC

Na etapa presencial, você deverá apresentar os seguintes documentos, todos em fotocópia autenticada
ou fotocópia simples acompanhada do original:









Duas vias do Contrato disponível na Web;
Duas vias do termo de compromisso disponível na web;
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (2º grau);
Histórico Escolar do Ensino Médio;
Certidão de Nascimento ou de Casamento;
Carteira de Identidade;
CPF do aluno e CPF do responsável financeiro;
Comprovante de vacinação contra Rubéola (para mulheres com idade até 40 anos, lei Est.nº 10.196 de
24/07/96);
 Comprovante de endereço;
 Certificado Militar, para maiores de 18 anos;
 Título de Eleitor, para maiores de 18 anos.

Observações:
1. O candidato que na época da matrícula não comprovar a conclusão do Ensino Médio (2º grau), de
acordo com o Art. 44, II, da lei Federal nº 9.394, de 1996, perderá o direito à vaga mesmo que o nome
esteja incluso na relação dos classificados.
2. Se você é menor de 18 anos, para efetuar a matrícula, deverá, obrigatoriamente, estar acompanhados de
um representante legal.
3. A conclusão da matrícula acontece com o pagamento da primeira mensalidade do semestre. A Unisociesc
não possui taxa de matrícula.

Atenciosamente,
Comissão Permanente de Aplicação e Fiscalização do Processo Seletivo da UNISOCIESC
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Financiamentos e Bolsas
A Unisociesc ajuda você a bancar seus estudos. Aqui você pode estudar com parcelas que cabem no seu
bolso e financiamento sem juros, de verdade. Confira as opções para tornar o seu sonho possível:

UNIEDU
É um programa do Estado de Santa Catarina, executado pela Secretaria da Educação, que agrega todos
os programas de atendimento aos estudantes da educação superior, fundamentados pelos Artigos 170 e
171 da Constituição Estadual e pela lei do Fundo Social, concedendo bolsas de 25 a 100%.
Conheça as modalidades em: http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/

FIES
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação que concede
financiamentos com taxa de juros de 6,5% ao ano, sem correção monetária. Após a conclusão do curso,
você tem 18 meses de carência e, a partir daí, três vezes o tempo dos seus estudos para quitar o
financiamento. Ou seja: se o seu curso durar quatro anos, você só começa a pagar o seu curso um ano e
meio após a formatura e tem até doze anos para acertar todo o valor. Podem recorrer ao financiamento os
estudantes que tenham realizado o ENEM 2016 e, em caso de vagas remanescentes, que tenham feito o
ENEM a partir de 2010. Comprovar rendimentos de até dois salários mínimos e meio por pessoa do grupo
familiar.
Informações: http://fiesselecao.mec.gov.br/.

CRÉDITO PRAVALER – Juros Zero
O Crédito Universitário PRAVALER é um financiamento que facilita o pagamento das mensalidades, onde
a Unisociesc paga os juros do financiamento para você! Não precisa do Enem e os contratos são
semestrais, sendo que as parcelas nunca se acumulam em um mesmo mês. É necessário possuir um
garantidor, onde a renda do garantidor, mais a renda do aluno (se houver), deverá somar 2,5 vezes o valor
da mensalidade.
Para mais informação, acesse http://www.creditouniversitario.com.br/

AMPLIAR FIT 35
No primeiro ano você só paga 35% do valor da mensalidade do seu curso. A partir do segundo ano, paga
50% até o final do curso e, depois, 65% até quitar o financiamento. Se ficar sem emprego, a Garantia
Estudantil paga até cinco parcelas pra você.

AMPLIAR SEM JUROS 50
Com ele, você escapa dos juros e paga parcelas com a metade do valor da sua mensalidade, no dobro do
tempo do seu curso. Se ficar sem emprego, a Garantia Estudantil paga até cinco parcelas pra você.
Mais informações: www.ampliarseusestudos.com.br

FIQUE LIGADO! Na abertura dos processos seletivos de bolsas e financiamentos, todas as
informações estarão disponíveis em nosso site: www.sociesc.org.br/
Entre em contato também pelo nosso e-mail: bolsasefinanciamentos@sociesc.org.br.
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