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EDITAL Nº. 068/VRGDI/SecExc/2020 
 
 

DIVULGA O CALENDÁRIO, AS 
CONDIÇÕES E OS PROCEDIMENTOS 
PARA A MATRÍCULA DE NOVOS 
ALUNOS DOS COLÉGIOS DE 
APLICAÇÃO UNIVALI (ITAJAÍ E 
TIJUCAS), PARA O ANO DE 2021. 

 
 
O Vice-Reitor de Graduação e Desenvolvimento Inst ituciona l da UNIVALI e a 
Secretár ia Execut iva  da Fundação Universidade do Vale do Itajaí,  no uso de suas 
atr ibuições regimentais,  
 
TORNAM PÚBLICO QUE:  

 
As matrículas dos novos alunos  dos Colégios de Apl icação UNIVALI (I tajaí e 
Tijucas), para o ano de 2021 ,  serão real izadas, pessoalmente, nas Secretar ias 
dos Colégios, conforme calendár io, condições e procedimentos a seguir:  
 
 
1. DOS PROCEDIMENTOS, PRAZOS E LOCAL DE MATRÍCULA  
 

PROCEDIMENTOS DATAS HORÁRIOS 

Reserva de vaga nas Secretar ias  dos Colégios 
de Apl icação da UNIVALI  ( I tajaí  e T i jucas) ,  
conforme procedimentos estabelecidos nos 
itens 2 e 4,  deste Edital .  

05/10/2020 
a   

18/12/2020  

Conforme horár io 
de atendimento 
específ ico de 

cada secretar ia  

Reserva de vaga nas Secretar ias  dos Colégios 
de Apl icação da UNIVALI  ( I tajaí  e T i jucas) ,  
sujeito à l ista de espera.  

a part ir  de 
22/01/2021 

8h às 14h 

Efet ivação da matr ícula.  

22 a  29/01/2021 
Janeiro de 2021:  

8h às 14h 

a part ir  de  
01/02/2021 

Conforme horár io 
de atendimento 
específ ico de 

cada secretar ia  

Publ icação da organização das turmas.  05/02/2021 Após às 17h 

Reformulação de matr ícula ( turmas e turno)  nas 
Secretar ias dos Colégios de Apl icação da 
UNIVALI ( I tajaí e T i jucas).  

01 a  12/03/2021 

Conforme horár io 
de atendimento 
específ ico de 

cada secretar ia  

Período let ivo das aulas nos Colégios de 
Apl icação da UNIVALI ( I tajaí e T i jucas) para o 
ano de 2021.  

1º Semestre Let ivo:   
08/02/2021 a 09/07/2021 

 
2º Semestre Let ivo:   

26/07/2021 a 15/12/2021 
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2. DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO DAS SECRETARIAS DOS 
COLÉGIOS DE APLICAÇÃO UNIVALI  
 
O atendimento presencial das Secretarias dos Colégios de Aplicação está sujeito ao cumprimento 
às normas governamentais e decisões dos entes e poderes da federação. Consulte o endereço 
eletrônico e o horário de atendimento específico de cada Secretaria Acadêmica, conforme quadro 
a seguir: 
 

Campus Local ização  
Endereço 

eletrônico  

Horário de  
atendimento 
especial  até 
18/12/2020  

Horário de  
atendimento 

a part i r  de 
21/01/2021  

Horário de  
atendimento 

a part i r  de  
01/02/2021  

Campus  
I ta ja í  

Bloco C4, 
Sala 101 

cau@univa l i .br  

Agendamento 
somente por  
WhatsApp:  

47 3341-7957   
das 8h às 17h30 

8h às 14h 8h às 17h30  

Campus 
Ti jucas  

Bloco 1, 
Sala 107 

cau. t j@univa l i .br  

Agendamento 
somente por  
WhatsApp:  

48 3345-3218 ,   
das 8h às 12h  
48 3345-3202 ,   

das 13h30 às 17h30  

8h às 14h 
8h às 12h e 
das 13h às 

21h30 

 
 
3. DA OFERTA DOS NÍVEIS DE ENSINO E HORÁRIOS 
 

 

CAMPUS  ITAJAÍ  

Nível de Ensino Séries /  Anos Horários 

Educação Infanti l  

1º  período: 02 a 03 anos  

13h30 às 17h55 
(Disciplinas obrigatórias )  

2º  período: 03 a 04 anos  

3º período: 04 a 05 anos  

4º período: 05 anos  

Ensino Fundamental  

1º  ano 

13h30 às 17h55 
(Disciplinas obrigatórias  

e apoio pedagógico)  

2º  ano 

3º ano 

4º ano 

5º ano 

6º ano 

7h30 às 11h55 
(Disciplinas 

obrigatórias)  

13h30 às 17h05 
(Disciplinas 
obrigatórias,  
Optat ivas) 1  

7º ano 

8º ano 

9º ano 

Ensino Médio  

1ª série  
7h30 às 11h55 
(Disciplinas 

obrigatórias)  

13h30 às 17h55  
(Disciplinas 

obrigatórias e 
optat ivas) 2  

2ª série  

3ª série  
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1  Para o Ens ino Fundamental  do 6º ao 9º ano do Campus  I tajaí ,  as disc ip l inas 
obr igatór ias  serão ofertadas todas as manhãs e em uma tarde.  Além dessa tarde 
obr igatór ia,  haverá outra tarde com disc ip l ina optat iva.  Das d isc ip l inas optat ivas,  o 
a luno poderá cumpr ir  4 horas/aula,  escolhendo entre as opções. Feita a escolha,  essas 
d iscip l inas se tornarão obr igatór ias.  Os d ias e horár ios  das aulas no per íodo vespert ino 
serão def in idos pelo CAU. Sal ienta -se que a abertura da(s)  disc ip l ina(s)  optat iva(s) está 
v inculada à efet ivação de número mínimo de matr ículas.    
 
2  Para o Ens ino Médio da 1ª  a 3ª  sér ie do Campus  I tajaí ,  as d iscip l inas obr igatór ias 
serão ofer tadas todas as manhãs e em uma tarde. Além dessa tarde obr ig atór ia, haverá 
outra tarde com disc ip l ina optat iva. Das d iscipl inas optat ivas,  o a luno poderá cumpr ir  4 
horas/aula, escolhendo entre as opções. Feita a escolha, essas d isc ip l inas se tornarão 
obr igatór ias .  Os d ias e horár ios  das aulas no período vesper t ino serão def in idos pelo 
CAU. Salienta-se que a abertura da(s)  d iscip l ina(s)  optat iva(s) es tá v inculada à 
efet ivação de número mínimo de matr ículas.   
 
3  As at iv idades regulares do 1º ao 4º per íodo da Educação Infant i l  e do 1º ano do Ens ino 
Fundamental do Campus  I tajaí são real izadas no per íodo vesper t ino. No per íodo 
matut ino são prestados serv iços de atendimento em Contraturno I  às  at iv idades 
educac ionais ,  contratadas mediante Contrato  Acessór io ao Contrato  de Prestação de 
Serv iços Educac ionais, com of ic inas pedagógicas a serem def in idas pela equipe do 
CAU, sendo que não há matr ícula somente para o Contraturno I .  Os pais que desejarem 
manter  as cr ianças nos dois turnos deverão efetuar duas matr ículas,  quais  sejam: uma 
para o per íodo vesper t ino e outra para o  Contraturno I .  Exc lus ivamente para as cr ianças 
matr iculadas nos dois  turnos serão ofertadas as seguintes refe ições :  café,  lanche da 
manhã, a lmoço, lanche da tarde e fruta  no f inal  da tarde , sendo que estes valores 
referentes à a l imentação já estão inc lusos no  Contrato do Contraturno I .  Destaca-se que 
as at iv idades em Contraturno I  não compõem a formação regular da Educação Infant i l  e 
do Ensino Fundamental,  t ratando-se da oferta de at iv idades em contraturno à  formação 
regular,  não impl icando em at iv idade educac ional  de turno integral.  Sal ienta -se que a 
aber tura da turma no Contraturno I  está v inculada à efet ivação de número mínimo de 
matr ículas.  No caso de não abertura da turma do Contraturno I ,  serão devolv idos 
eventuais valores pagos  exc lus ivamente ao Contrato  Acessór io.    
 
4  As at iv idades regulares do 2º e 3º  ano do Ens ino Fundamental  do Campus  I tajaí são 
real izadas no per íodo vespert ino. No período matut ino são prestados serv iços de 
atendimento em Contraturno I I  às at iv idades educac ionais  contratadas , mediante 
Contrato Acessór io  ao Contrato de Prestação de Serv iços Educac ionais ,  com of ic inas 
pedagógicas a serem def inidas pela equipe do CAU , sendo que não há matr ícula 
somente para o Contraturno I I .  Os pais que desejarem manter  as cr ianças nos dois 

CAMPUS  ITAJAÍ  

Nível de Ensino Séries /  Anos Horários 

Contraturno I 3  

Educação Infanti l  
1º  período: 02 a 03 anos  
2º período: 03 a 04 anos  
3º período: 04 a 05 anos  
4º período: 05 anos 
Ensino Fundamental  
1º  ano 

7h30 às 
13h30 

 

Contraturno I I4  

Ensino Fundamental  
2º  ano 
3º ano 

7h30 às 
13h30 

 

Contraturno I I I 5  

Ensino Fundamental  
4º  ano 
5º ano 

7h30 às 
13h30 
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turnos deverão efetuar duas matr ículas,  quais sejam: uma para o per íodo vespert ino e 
outra para o Contraturno I I .  Não estão inc lusos no Contrato do Contraturno I I  valores 
referentes à al imentação .  Destaca-se que as at iv idades em Contraturno I I  não compõem 
a formação regular  do Ens ino Fundamental,  t ratando-se da oferta de at iv idades em 
contraturno à formação regular ,  não impl icando em at iv idade educac ional  de turno 
integral.  Sal ienta-se que a aber tura da turma do Contraturno I I  está v inculada a 
efet ivação de número mínimo de matr ículas.  No caso de não aber tura da turma do 
Contraturno I I ,  serão devolv idos eventuais  valores pagos  exc lusivamente ao Contrato 
Acessór io.    
 

5  As at iv idades regulares do 4º e 5º  ano do Ens ino Fundamental  do Campus  I tajaí são 
real izadas no per íodo vespert ino. No período matut ino são prestados serv iços de 
atendimento em Contraturno I I I  às  at iv idades educac ionais  contratadas , mediante 
Contrato Acessór io  ao Contrato de Prestação de Serv iços Educac ionais ,  com of ic inas 
pedagógicas a serem def in idas pela  equipe do CAU. Os pais  que desejarem manter  as 
cr ianças nos dois turnos deverão efetuar  duas matr ículas,  quais sejam: uma para o 
per íodo vesper t ino e outra para o Contraturno I I I .  Não estão inc lusos no Contrato do 
Contraturno I I I  valores referentes à a l im entação.  Destaca-se que as at iv idades em 
Contraturno I I I  não compõem a formação regular  do Ens ino Fundamental ,  t ratando -se da 
oferta de at iv idades em contraturno à formação regular ,  não impl icando em at iv idade 
educac ional  de turno integral.  Sal ienta -se que a abertura da turma do Contraturno I I I  
está v inculada a efet ivação de número mínimo de matr ículas.  No caso de não aber tura 
da turma do Contraturno I I I ,  serão devolv idos eventuais  valores pagos  exc lus ivamente 
ao Contrato Acessór io .   

 
6  Para o Ens ino Fundamental do 1º ao 5º ano do Campus  de Ti jucas, as d isc ip l inas 
obr igatór ias  serão ofertadas todas as manhãs.  No per íodo vesper t ino será ofertada uma 
discip l ina optat iva. Feita a escolha,  essa d iscipl ina se tornará obr igatór ia. Sal ienta-se 
que a aber tura da d iscipl ina  optat iva está v inculada à e fet ivação de número mínimo de 
matr ículas.  Os d ias e horár ios  das aulas no per íodo vesper t ino serão def in idos pelo 
CAU. 
 
7  Para o Ens ino Fundamental do 6º ao 9º ano do Campus  Ti jucas, as disc ip l inas 
obr igatór ias  serão ofertadas todas as manhãs e em uma tard e.  Além dessa tarde 
obr igatór ia, haverá uma tarde com disc ip l ina optat iva e uma tarde de apoio pedagógico. 
Das d isc ip l inas optat ivas, o aluno poderá cumpr ir  2 horas/aula (6º e 7º ano) ou 3 

CAMPUS TIJUCAS 

Nível de Ensino Séries /  Anos Horários 

Ensino Fundamental  

1º  ano 

7h30 às 11h55 
(Discip l inas 

obrigatórias)  

13h às 17h 
(Discip l inas 

optat ivas)6  

2º  ano 

3º ano 

4º ano 

5º ano 

6º ano 13h às 17h 
(Discip l inas 

obrigatórias ,  
optat ivas e  apoio  

pedagógico) 7  

7º ano 

8º ano 

9º ano 

Ensino Médio  

1ª série  
7h 30 às 11h55 

(Discip l inas 
obrigatórias)  

13h às 17h 
(Discip l inas 

obrigatórias ,  
optat ivas e  apoio  

pedagógico)8  

2ª série  

3ª série  
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horas/aula (8º e 9º ano), escolhendo entre as opções.  Fei ta a escol ha,  essas d isc ip l inas 
se tornarão obr igatór ias.  Os  d ias e horár ios das aulas no per íodo vespert ino serão 
def in idos pelo CAU.  Sal ienta-se que a aber tura da(s)  d isc ip l ina(s) optat iva(s)  está 
v inculada à efet ivação de número mínimo de matr ículas.    
 
8  Para o Ens ino Médio da 1ª  a 3ª sér ie do Campus  T i jucas, as  d iscip l inas obr igatór ias 
serão ofertadas todas as manhãs e em duas tardes.  Além dessas tardes obr igatór ias , 
haverá uma tarde com disc ip l ina optat iva e uma tarde de apoio pedagógico,  com dias e 
horár ios  a serem def in idos pelo CAU. Das d iscip l inas optat ivas,  o a luno poderá cumpr ir 
5 horas/aula.  Feita a escolha, essas d isc ip l inas se tornarão obr igatór ias .  Sal ienta-se 
que a abertura da(s)  disc ip l ina(s)  optat iva(s) está v inculada à efet ivação de número 
mínimo de matr ículas.    

 
 

4. DOS PROCEDIMENTOS PARA A RESERVA DE VAGA  
 
O Responsável Financeiro , deverá: 
a) Agendar com o Colégio de Aplicação UNIVALI, via WhatsApp ,  conforme o 

contato específ ico previsto no  item 2 deste Edital ,  apresentando no ato, os 
seguintes documentos do aluno:  
I  - Atestado de frequência, or iginal,  do Colégio de origem (com aprovação ou 

reprovação);  
I I  - Fotocópia da cert idão de nascimento;  

I I I  - Fotocópia da carteira de ident idade ; 
IV - Fotocópia do CPF; 
V - Uma foto 3x4 atual;  

VI - Fotocópia da carteira de vacinação e comprovante do atestado de vacina 
contra rubéola, caso não conste na carteira de vacinação (para alunos da 
Educação Infanti l ao Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano);  

VII -  Fotocópia do comprovante do atestado de vacina contra rubéola, para 
mulheres de 12 a 40 anos;  

VIII  -  Fotocópia do cert if icado de reservista (ou documento que comprove a 
quitação com o Serviço Mil itar) para maiores de 18 anos do sexo 
mascul ino (Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964) ;  

b) Apresentar os seguintes documentos do Responsável Financeiro:  
I  - Fotocópia do comprovante de residência (água, luz ou telefone) ; 

I I  - Fotocópia da carteira de ident idade;  
I I I  - Fotocópia do CPF.  

c) Os alunos provenientes de inst ituições do exterior, deverão apresentar o 
documento de reval idação/equivalência de estudos, conforme legislação 
vigente;  

d) Os alunos estrangeiros deverão apresentar os seguintes documentos:  
I  - Equivalência de estudos, na forma da legislação vigente;  

I I  - Passaporte com o visto de permanência no país, na forma da legislação 
vigente;  

I I I  - RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou RNM (Reg istro Nacional 
Migratór io) e/ou documento comprobatór io de que o imigrante sol ic itou a 
identidade civ i l à autoridade competente (neste caso deverá apresenta -lo 
imediatamente à UNIVALI quando de seu recebimento) ou protocolo de 
refúgio, no caso de refugiados; 

IV - Traduzir todos os documentos para a língua portuguesa, por um tradutor 
of ic ial juramentado ou pela UNIVALI Idiomas, exceto documentos de 
origem inglesa e espanhola .  



 

6 

 
 

e) Preencher o formulário específ ico, escolhendo, no ato da reserva, o dia de 
vencimento dos tí tulos da anuidade, tendo como opções os dias 10, 20 ou 
últ imo dia do mês de competência. Esta opção se dará a part ir  do mês de 
fevereiro de 2021 (2ª parcela) e terá val idade até o f inal do ano let ivo. O 
aluno que for contemplado com bolsa de estudos, a  data de vencimento dos 
tí tulos da anuidade será alterada para o últ imo dia do mês de competência, a 
part ir  da parcela seguinte em que iniciar a incidir o benefíc io ;  

f)  Caso o Contratante e/ou Responsável Financeiro não disponha de número de 
CPF, somente será possível o pagamento dos tí tulos decorrentes do Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais e/ou tí tulos diversos por meio de 
cartão de crédito, destacando que o pagamento da anuidade deverá estar de 
acordo com o descr ito no Contrato de Prestação de Se rviços Educacionais ;  

g) Dar o aceite no formulár io de Reserva de Vaga e  nos termos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais;  

h) Efetuar, na rede bancária, o pagamento da 1ª parcela da anuidade até o dia 
do vencimento, conforme o prazo que consta no res pect ivo t í tulo. Após o 
vencimento, o boleto será cancelado ;  

i)  O responsável f inanceiro  do(a) aluno(a) com algum t ipo de defic iência, se 
possível com laudo médico,  deverá informar no ato da matrícula para que 
possa ser orientado pelo Núcleo de Acessibi l idade  da Univali (NAU).   

 
 
5. DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

 
A efet ivação da matrícula do aluno dar-se-á mediante:  
a) Pagamento da 1ª parcela da anuidade até o dia do vencimento, conforme o 

prazo que consta no respectivo t í tulo. Não serão aceitos depósitos ou 
transferências bancárias como forma de pagamento ;  

b) Entrega da documentação prevista no item 4, deste Edital e do Histór ico 
Escolar atual izado emit ido pelo Colégio de origem até  29/01/2021 ;  

c) Entrega do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais , devidamente 
assinado pelo Contratante e/ou Responsável Financeiro e 2 (duas) 
testemunhas, com os respect ivos números de CPF até  12/02/2021 ;  

d) As condições previstas nas alíneas anteriores, uma vez cumpridas, conf irmam 
o vínculo do aluno com o Colégio de Apl icação UNIVALI.  

 
 
6. DAS CONDIÇÕES PARA REFORMULAÇÃO DE MATRÍCULA 
 
a) Pagamento da 1ª parcela da anuidade com vencimento no dia seguinte a 

real ização da matrícula , cujo valor decorre de sua programação escolar inic ial 
de 2021; 

b) Entrega do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente 
assinado pelo Contratante e/ou Responsável Financeiro e 2 (d uas) 
testemunhas, com os respect ivos números de CPF até 12/02/2021 ,  na 
Secretar ia do Colégio de Apl icação da UNIVALI (I tajaí e Tijucas);  

c) Estar em dia com a anuidade e outros compromissos de negociação f inanceira 
para com a Fundação UNIVALI e suas  mantidas,  quer na condição de 
responsável f inanceiro ou de beneficiár io dos serviços prestados pela 
Fundação UNIVALI.  
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7. DAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
a) Qualquer alteração do dia de vencimento dos tí tulos da anuidade , será 

efet ivada mediante requer imento de qu alquer natureza, na Secretar ias dos 
Colégios de Apl icação da UNIVALI  do Campus  onde o aluno se encontra 
matriculado, ao custo previsto na Tabela de Taxas em vigência na data do 
pedido, até 26/11/2021 .  O novo vencimento  se dará a part ir  do mês 
subsequente ao requerido (não se apl ica ao aluno que for contemplado com 
bolsa de estudos) ;  

b) O boleto da 1ª parcela da anuidade referente a 2021 será emit ido no ato da 
reserva de vaga e deverá ser pago impreterivelmente até a data do vencimento , 
sob pena de não ser efet ivada a  matrícula; 

c) As demais parcelas estarão disponibi l izadas para impressão no endereço 
eletrônico www.unival i.br/ intranet , nos laboratór ios de informática ou nas 
Secretar ias dos Colégios de Aplicação da UNIVALI  (I tajaí e Tijucas). É 
obrigação do Responsável Financeiro do aluno ret irar os boletos em tempo 
hábil para pagamento; 

d) O Responsável Financeiro do aluno poderá requerer débito automático das 
parcelas contratuais em conta corrente bancár ia, excetuada a  primeira parcela 
da anuidade, assinando formulário próprio de autor ização na Secretar ia do 
Colégio de Apl icação de seu Campus ,  sendo exclusivamente pelo banco 
SANTANDER; 

e) O Responsável Financeiro do aluno não poderá possuir pendências f inanceiras 
para com a Fundação UNIVALI e suas mantidas;  

f)  O aluno não poderá possuir pendências f inanceiras para com a Fundação 
UNIVALI e suas mantidas, mesmo que sob responsável  f inanceiro diverso;  

g) Aos alunos que necessitarem cumprir dependência , deverão atender as 
normativas previstas  no Regimento Escolar do Colégio de Apl icação UNIVALI;  

h) A previsão de início do período let ivo  poderá ser alterada em cumprimento à 
determinação do Governo do Estado de Santa Catarina e decisões 
governamentais dos entes e poderes da federação, de modo que, havendo 
outras orientações, será divulgado pelos canais of iciais da Inst ituição ;  

i)  Os casos omissos serão resolvidos pela  Vice-Reitor ia de Graduação e 
Desenvolvimento Inst itucional ,  Secretar ia Executiva e Procurador ia Geral da 
Fundação UNIVALI.  

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

 
I tajaí,  02 de outubro de 2020. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Carlos Alberto Tomelin  
Vice-Reitor de Graduação e  

Desenvolvimento Inst i tucional  

Profa. Dra. Luciana Merlin Bervian  
Secretária Executiva da Fundação UNIVALI 

 

http://www.univali.br/intranet

