
Cadastramento/Recadastramento 

Caro(a) estudante, 

O Cadastramento/Recadastramento UNIEDU é regido pelo Edital nº 144/SED/2022 da 

Secretaria Estadual de Educação-SED e por Edital da Instituição de Ensino Superior (IES) 

em que você está matriculado(a), a ser publicado no site da IES. 

Para participar da seleção de bolsas do UNIEDU, você deve se Cadastrar/Recadastrar 

no UNIEDU. O Recadastramento visa à atualização dos dados informados em anos 

anteriores e deve ser realizado semestralmente. 

Cronograma Segundo Semestre de 2022 

A Secretaria de Estado da Educação (SED), em atendimento à Portaria nº P/61 de 25 de 

janeiro de 2021, divulga o cronograma dos procedimentos relativos às bolsas de 

graduação do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina – UNIEDU/2022. Para 

realizar seu Cadastrar/Recadastrar no UNIEDU clique AQUI!  

 

 

De 20/07 (quarta-feira) a 18/08 (quinta-feira) – 30 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

 Renovações das bolsas vigentes para o segundo semestre (Menu Comprovantes); 

 Novos Cadastros/Recadastros (Menu Fazer Cadastro/Alterar Cadastro); 

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

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Consultas, ajustes, análise de cadastros, documentos e confirmação das renovações para o segundo 

semestre. 

  

 

De 19/08 (sexta-feira) a 09/09 (sexta-feira) – 22 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

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

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Concessões, consultas, ajustes e confirmação das renovações para o segundo semestre. 

  

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/graduacao/cadastramento/26-cadastramento-estudantes
http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/legislacao/editais-legislacao
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/cadloginies.aspx
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/cadloginies.aspx


De 10/09 (sábado) a 29/09 (quinta-feira) – 20 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

 Renovações das bolsas vigentes para o segundo semestre (Menu Comprovantes); 

 Novos Cadastros/Recadastro, Consultas e Assinaturas (Impressão de Cadastro, Aceite/CAFE e Recibos 

Mensais). 

ATENÇÃO: Os estudantes que receberam bolsa no primeiro semestre deverão realizar os trâmites para 

renovação da bolsa para o segundo semestre no sistema, impreterivelmente, até a data 

de 29/09/2022.  Após esta data, conforme legislação vigente, o estudante perde o direito de renovação. 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Consultas, ajustes, análise de cadastros, documentos e confirmação das renovações para o segundo 

semestre. 

 

De 30/09 (sexta-feira) a 25/10 (terça-feira) – 26 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

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

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Concessões,  consultas, ajustes, confirmação das renovações para o segundo semestre. 

 ATENÇÃO: A data limite para que as instituições analisem/confirmem as renovações para o segundo 

semestre é, impreterivelmente, 25/10/22. 

 

 

De 26/10 (quarta-feira) a 09/11 (quarta-feira) – 15 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

 Novos Cadastros/Recadastro, Consultas e Assinaturas (Impressão de Cadastro, Aceite/CAFE e Recibos 

Mensais). 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Consultas, ajustes e análise de cadastros e documentos. 

 

 

https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/legislacao/editais-legislacao
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/cadloginies.aspx
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/cadloginies.aspx
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https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/cadloginies.aspx


De 10/11 (quinta-feira) a 24/11 (quinta-feira) – 15 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

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

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Concessões, consultas e ajustes. 

De 25/11 (sexta-feira) a 09/12* (sexta-feira) – 15 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

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

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Consultas e ajustes. 

 *Importante: A data limite para ajustes por parte da instituição é definida de acordo com o término do 

ano fiscal do Estado. 

 

Atenção: Os documentos comprobatórios das bolsas recebidas em 2022/2 deverão ser 

inseridos no Sistema UNIEDU somente em 2023/1. Lembrando que o bolsista têm até 

o final deste semestre para cumprir as exigências legais da bolsa recebida. 

 (Publicação feita em 23/06/2022)  
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