Orientação para matrículas nos Cursos da Unoesc Virtual
Prezado(a) inscrito(a)Seguem instruções para efetivar sua matrícula:
1. PERÍODO DA MATRÍCULA: 06/07 a 07/07
2. DA MATRÍCULA E DO VALOR DA PARCELA
2.1 O valor das parcelas equivale ao número de créditos especificados pelo acadêmico na
matrícula, multiplicado pelo valor do crédito.
2.2 Para fazer a matrícula, o candidato deverá observar e cumprir os seguintes
procedimentos:
a) Acessar o Portal da Unoesc com o código de aluno de acordo com a relação do item 4,
para registrar a senha conforme o item 3.2;
b) Confirmar a matrícula nos componentes curriculares de acordo com o curso e imprimir
o boleto de matrícula com vencimento no dia subsequente, veja abaixo as disciplinas dos
Cursos (favor só confirmar disciplinas indicadas a baixo, Excluir outras que aparecer):
Curso de Processos Gerenciais:
- Introdução à Educação a Distância - Empreendedorismo- Introdução à AdministraçãoPsicologia Organizacional
- Metodologia Científica- Economia- Comunicação Empresarial
c) Pagar o boleto bancário em qualquer agência até a data de vencimento.
2.3 Será considerada nula, para todos os efeitos, a matrícula realizada sem observância ao
disposto no Edital no 68/Unoesc-R/2014, no Regimento da Unoesc e na legislação em
vigor.
3. PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA ONLINE:
3.1 Verifique na listagem do item 4 o seu código de aluno.
3.2 Para cadastrar a senha on-line, acesse a página inicial da Unoesc
(www.unoesc.edu.br) e clique no item Cadastrar/Trocar Senha no canto superior direito
da página e cadastre a sua senha.

3.3 Na página inicial da Unoesc (www.unoesc.edu.br), na caixa “Acesso ao Portal de
Ensino”, no campo “código” informe seu código e no campo “senha” digite sua senha.

3.4 Acessado o Portal de Ensino, localize na barra o módulo Espaço Acadêmico e clique
sobre ele.
3.5 Na lateral esquerda (barra de ferramentas), clique no item Matrícula;
3.6 Na página de matrícula, atualize os seus dados e confirme pressionando o botão
“Atualizar e Prosseguir Matrícula”.
3.7 Verifique as disciplinas a serem cursadas no semestre, 2017/2. 3.8 Em “Opções
Financeiras” clique em Solicitar Matrícula;3.9 Após a solicitação, imprima o seu boleto e
efetue o pagamento. 4. RELAÇÃO: CÓDIGO E NOME:
376 - SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Código Nome
Total:Os candidatos selecionados que não conseguirem efetuar a sua matrícula on-line
(seguindo as orientações acima) devem entrar em contato com a Secretaria Acadêmica da
Unoesc Campus de Joaçaba por meio do fone (49) 3551-2015.
236463 Ana Paula de Oliveira
293978 Ana Paula Silva
326558 Anderson Ferrari
314831 Caio Antonio Nhoatto
16266 Claudia Natali Gasparini Walendowsky
327606 Jéssica Ferarez Vieira
293062 Juliana Machado Rodrigues da Silva
327703 Michele Rodrigues Pigosso
280657 Paula Rafaela Lebkuchen

326800 Roberta Pille dos Santos Bigaton
289856 Sérgio Luiz Dalamaria
313506 Shayane Aparecida de Vargas
327285 Vagner Izoton
295923 Welington Gilvan da Silva
OBS: A Unoesc reserva-se o direito de não oferecer o curso quando o número total de
matriculados for inferior ao número de vagas, conforme dispõe o item 1 do Edital
22/Unoesc-R/2017.

