EDITAL Nº 21/UNOESC-R/2017
2º TERMO ADITIVO
O Reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc, Prof. Aristides Cimadon,
por meio de suas atribuições regimentais e estatutárias, torna público o presente Termo
Aditivo em complemento às informações do Edital nº 21/Unoesc-R/2017, referente ao
Processo Seletivo Especial da Unoesc, conforme segue:

1. DOS CURSOS PRORROGADOS

As inscrições para o presente processo seletivo ficam prorrogadas até o dia 21 de julho de
2017, para os cursos abaixo.

1.1 Unoesc Chapecó
Curso

Grau
acadêmico

Arquitetura e Urbanismo

Bacharelado

Engenharia Civil

Bacharelado

Regime de Oferta/Turno
Regime: regular
Turno: integral, com predominância no
período noturno, e aulas eventuais no período
vespertino e aos sábados
Regime: regular
Turno: integral, com predominância no
período noturno, aulas eventuais no período
vespertino e aos sábados.

1.2 Unoesc Joaçaba
Curso
Administração

Engenharia Química

Grau
acadêmico
Bacharelado

Bacharelado

Regime de Oferta/Turno
Regime: Regular
Turno: Noturno, de segunda à sexta-feira
Regime: regular
Turno: Integral, com predominância das aulas
no período matutino e aulas aos sábados no
período matutino.
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1.2.1 Unoesc Campos Novos
Grau
acadêmico

Regime de Oferta/Turno

Agronomia

Bacharelado

Regime: Regular
Turno: Integral, com predominância das aulas
no período noturno e com aulas aos sábados.

Medicina Veterinária

Bacharelado

Regime: Regular
Turno: Integral.

Curso

1.3 Unoesc Videira

Curso/Habilitação

Direito

Modalidade
(bacharelado,
licenciatura,
tecnólogo)
Bacharelado

Regime de Oferta/Turno
Regime: Regular
Turno: Noturno, com aulas eventuais aos sábados
no período matutino.

1.5 Unoesc Xanxerê
Curso

Medicina Veterinária

Grau
acadêmico
Bacharelado

Regime de Oferta/Turno
Regime: Regular
Turno: Integral

2. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA

2.1 Os documentos deverão ser enviados ou entregues no Protocolo ou Secretaria Acadêmica
até o dia 21 de julho de 2017, conforme procedimentos e locais descritos no Edital nº
21/Unoesc-R/2017.

2.2 Para os cursos acima indicados estão reabertas inscrições, nos termos do Edital nº
21/Unoesc-R/2017, até que as vagas sejam completadas mediante matrícula dos inscritos.
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2.3 Os inscritos serão chamados para matrícula, de acordo com a quantidade de vagas
existentes.

2.4 Uma vez comunicado da vaga, o inscrito terá 1 (um) dia para efetivar a matrícula, ao final
do qual, caso não compareça, será chamado o inscrito seguinte, e, assim, sucessivamente, até
que não restem vagas remanescentes no referido curso.

2.5 Ao completar as vagas previstas, o referido curso será automaticamente retirado do
presente Processo Seletivo.

2.6 A Unoesc se reserva o direito de não oferecer os cursos, caso o número de inscritos ou de
matriculados seja inferior ao número de vagas oferecidas.

2.7 Nesse caso, os documentos entregues para inscrição deverão ser retirados pelos candidatos
no prazo de até 30 dias após a chamada.

2.8 Os procedimentos para matrícula estão descritos no Edital nº 21/Unoesc-R/2017.

3 DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Continuam em vigor todos os demais itens do edital original.

Registre-se e publique-se.
Joaçaba/SC, 07 de julho de 2017.

Prof. Aristides Cimadon,
Reitor da Unoesc
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