
Cronograma Segundo Semestre UNIEDU 2021 

 

A Secretaria de Estado da Educação (SED), em atendimento à Portaria nº 567 de 04/02/2020, divulga o 
cronograma dos procedimentos relativos às bolsas de graduação do Programa de Bolsas Universitárias de Santa 
Catarina – UNIEDU/2021: 

 

ATENÇÃO: 

1) os bolsistas com pendências relativas à validação da bolsa para o segundo semestre terão períodos 
até o dia 08/09/2021 para regularizar sua situação; 

2) a não regularização no prazo previsto implicará no cancelamento da bolsa UNIEDU para o segundo 
semestre. 

 

 

De 01/07 a 23/08 

Módulo ALUNOS aberto para: 

 Novos Cadastros - realização do primeiro cadastro do estudante; 

  

 Recadastros - atualização de cadastro para alunos que já tiveram cadastros em semestres anteriores; 

  

 Validação da Bolsa já recebida para o Segundo Semestre - atualização dos cadastros e inserção dos documentos. 

Obrigatório para validação da bolsa UNIEDU no segundo semestre aos estudantes que receberam bolsa anual no 

primeiro semestre/2021; 

  

 Consultas e Assinaturas (Impressão de Cadastro, Aceite/CAFE e Recibos Mensais). 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

Consultas e análises das Inscrições - início dos procedimentos de análise dos cadastros e documentos - 
Informações aos estudantes sobre as correções que se fizerem necessárias. 

De 24/08 a 01/09 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Consultas e análises das Inscrições - período para finalização das análises dos documentos e cadastros - 

informação aos estudantes sobre as correções que necessitam ser realizadas no Sistema UNIEDU para a validação 

do cadastro. 

Módulo ALUNOS aberto para: 

 Consultas e Assinaturas (Impressão de Cadastro, Aceite/CAFE e Recibos Mensais). 



De 02/09 a 08/09 

Módulo ALUNOS aberto para: 

 Alterações no Cadastro e/ou correção nos documentos de acordo com o solicitado pela IES; 

 Validação da Bolsa já recebida para o Segundo Semestre - atualização dos cadastros e inserção dos documentos. 

Obrigatório para validação da bolsa UNIEDU no segundo semestre aos estudantes que receberam bolsa anual no 

primeiro semestre/2021 (último período); 

 Consultas e Assinaturas (Impressão de Cadastro, Aceite/CAFE e Recibos Mensais). 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Consultas e análises das Inscrições - Orientação aos estudantes sobre a obrigatoriedade de regularização das 

pendências sob pena de cancelamento da bolsa para o segundo semestre. 

De 09/09 a 28/10 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Rodada única de Concessões (de acordo com a disponibilidade de Recursos Financeiros da 

instituição), Consultas e Ajustes. 

Módulo ALUNOS aberto para: 

 Consultas e Assinaturas (Impressão de Cadastro, Aceite/CAFE e Recibos Mensais). 

De 22/11 a 25/11 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Consultas e Ajustes necessários de acordo com os resultados das análises das Interposições de Recursos dos alunos 

em relação à Rodada de Concessões. 

Módulo ALUNOS aberto para:                                                 

 Consultas e Assinaturas (Impressão de Cadastro, Aceite/CAFE e Recibos Mensais). 

De 02/12 a 08/12 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Consultas e Ajustes necessários relativos ao encerramento do semestre. 

Módulo ALUNOS aberto para: 

 Consultas e Assinaturas (Impressão de Cadastro, Aceite/CAFE e Recibos Mensais). 

 

Importante: nos períodos de intervalo entre as datas destacadas no cronograma o sistema ficará aberto para 
consultas, assinaturas e aceites. 

 

(Publicação feita em 15/06/2021) 


