
Cronograma Primeiro Semestre de 2023 

 

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/2023.  

Para realizar seu Cadastrar/Recadastrar no UNIEDU clique AQUI!  

 

De 06/02 (segunda-feira) a 16/03 (quinta-feira) - 39 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

 Renovações das bolsas (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, análise de cadastros, documentos, confirmação das possíveis renovações e ajustes. 

De 17/03 (sexta-feira) a 05/04 (quarta-feira) - 20 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

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

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Primeira Rodada de Concessões, consultas, confirmação das possíveis renovações e ajustes. 

De 06/04 (quinta-feira) a 25/04 (terça-feira) - 19 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

 Renovações das bolsas (Menu Comprovantes); 

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

Mensais). 

ATENÇÃO: Alunos que possuem direito à Renovação deverão realizar os trâmites no sistema até a data 

de 25/04/2023. Após esta data, conforme item 3.2 do Edital nº 101/SED/2023 de 17/01/2023, o estudante 

perde o direito de renovação. 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Consultas, análise, confirmação de possíveis renovações de bolsa e ajustes. 

De 26/04 (quarta-feira) a 11/05 (quinta-feira) - 15 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

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

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Segunda Rodada de Concessões, concessões, consultas, renovações e ajustes. 

 ATENÇÃO: A data limite para que as instituições analisem/confirmem as renovações é, 

impreterivelmente, 11/05/23. 
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De 12/05 (sexta-feira) a 31/05 (quarta-feira) - 20 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

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

Mensais).  

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Consultas, análise de cadastros/documentos e ajustes. 

De 01/06 (quinta-feira) a 15/06 (quinta-feira)- 15 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

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

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Última Rodada de Concessão do Primeiro Semestre, consultas e ajustes. 

De 16/06 (sexta-feira) a 30/06 (sexta-feira) - 15 dias 

Módulo ALUNOS aberto para: 

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

 Alteração de documentos Rejeitados para bolsistas pelo menu Comprovantes. 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

 Consultas e ajustes relativos ao encerramento do primeiro semestre. 

 Atenção: A partir do último período de concessão as IES devem elaborar os pareceres em caso de devolução 

de valores. 

 

Importante: Os documentos comprobatórios das bolsas recebidas em 2023/1 deverão ser inseridos no 

Sistema UNIEDU somente em 2023/2. Lembrando que os bolsistas têm até o final deste semestre para 

cumprir as exigências legais da bolsa recebida. 

 

(Publicação feita em 20/01/2023)  
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