
 

 

 Cronograma UNIEDU 2020
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/2020:

Dia 08/04 - Liberação do novo Sistema UNIEDU para Cadastramento/Recadastramento
 de alunos.
Alunos bolsistas de continuidade, FUMDES e Art. 170 – Pesquisa, já poderão assinar 
o CAFE e os RAF - recibos.

Dia 13/04 - Liberação do novo Sistema UNIEDU – módulo consultas para as IES.
Previsão de entrega de documentação de forma física nos dias 14 a 16 de abril. No dia
13 estaremos enviando novo comunicado com horário de entrega e confirmação.

De 20/04 a 30/04 - Liberação do Sistema UNIEDU – módulo de concessão às IES para 
concessão de novas bolsas.

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

Conforme o Inciso V, do Art 2º da LC 281 e Inciso II do Decreto 470 os recursos serão 
alocados, em nome de cada aluno de acordo com o RAF:

RAF- Relatório de Assistência Financeira ( antigo recibo assinado pelo aluno, porém 
agora de forma digital diretamente pelo acesso do aluno no sistema UNIEDU.

CAFE - Contrato de Assistência Financeira Estudantil  ---> formalização  entre a SED, 
o candidato selecionado e a IES.

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

OBSERVAÇÃO 1: Os valores de renda devem ser iguais aos documentos entregues 
para comprovação dos mesmos. 



OBSERVAÇÃO 2: A quantidade de pessoas do grupo familiar deve ser a mesma da 
documentação entregue.

Essas informações devem estar corretas pois altera o IC - Índice de Carência (principal 
critério para distribuição de recursos, conforme tabela do Decreto 470/2020).

Informações erradas, incompletas, omissão e entrega de documentação diferente do 
que está no cadastro UNIEDU,  poderá INDEFERIR o aluno e passar o recurso para o
próximo classificado!

Novo site para cadastramento de alunos no Uniedu já está no ar no endereço 
http://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/
O que se pode fazer no site?
- cadastramento de novos alunos
- alteração de dados de alunos já cadastrados e ainda não contemplados com bolsas
- emissão do comprovante de inscrição
- aceite no CAFE (Contrato de Assistência Financeira Estudantil), somente para os já 
   contemplados com bolsas
- assinatura dos recibos mensais das bolsas (somente para aqueles que já deram 
   aceite no CAFE).

Assista ao vídeo explicativo com um breve tutorial em 
https://www.youtube.com/watch?v=fraRHpVVYhE

Quaisquer dúvidas ou problemas devem ser reportados ao e-mail uniedu@sed.sc.gov.br 


