
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 021/2020 
 

A Reitora do Centro Universitário Avantis - UNIAVAN, instituição mantida pela Sociedade Avantis 
de Ensino e Escola de Avião Civil S.A., no uso de suas atribuições, torna público o Cronograma 
dos períodos de procedimentos referentes ao Progama de Bolsas Universitarias de Santa Catarina, 
UNIEDU/2020, de acordo com a Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais (DIPE) e da 
Gerência de Planejamento e Gestão (GEPGE), em atendimento à Portaria nº 567 de 04/02/2020, 
conforme especificado: 

 
• Dia 08/04 - liberação do novo Sistema UNIEDU para Cadastramento/Recadastramento de 

alunos (Atenção: alunos que são bolsistas de continuidade, FUMDES e Art. 170 – 
Pesquisa, já poderão assinar o CAFE e os recibos); 

• Dia 13/04 - liberação do novo Sistema UNIEDU – módulo consultas para as IES (Atenção: 
a concessão de novas bolsas somente será liberada dia 20/04); 

• De 20/04 a 30/04 - liberação do Sistema UNIEDU – módulo de concessão às IES para 
concessão de novas bolsas. (Atenção: as bolsas de continuidade já foram 
inseridas/concedidas automaticamente); 

• Dia 20/04 - liberação do novo Sistema UNIEDU às mantenedoras para trâmites relativos 
ao RAF. 

  
• ATENÇÃO - Acessos ao Sistema UNIEDU: 

 
No dia de hoje, 07/04, o atual Sistema UNIEDU fechará para alunos por até 24h, tendo em 
vista a liberação do novo Sistema; 
Até 19/04 - o Sistema UNIEDU ficará aberto para alunos realizarem Cadastro/Recadastro. 
Orientação: A) todos os alunos devem acessar o Sistema e verificar se seu Cadastro está 
preenchido de forma correta e completa; B) alunos que são bolsistas de continuidade, 
FUMDES ou Art. 170 – Pesquisa, já poderão assinar o CAFE e os recibos; 
De 20/04 a 30/04 - o Sistema UNIEDU ficará fechado para os alunos e aberto para as IES 
realizarem os trâmites de concessão de bolsas. 

 
IMPORTANTE: A previsão acima poderá ser revista, de acordo com orientações do Governo do 
Estado. 

 
Balneário Camboriú, 07 de abril de 2020. 

 

Drª. h.c Isabel Regina Depiné Poffo 
Reitora 


