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EDITAL RESUMIDO nº 004/2020 – GERAL - REGULAMENTO A OFERTA DE VAGAS 
DIRETAMENTE NA INSTITUIÇÃO E A OFERTA DE VAGAS DA CAMPANHA PROMOCIONAL 
PARA MATRÍCULAS EM CURSOS TÉCNICOS EAD DA ÁREA DE GESTÃO SOB A METODOLOGIA 
VIRTUAL. 
 

O instituto Unicless Educacional, por intermédio de seu Diretor e de acordo com a 
autoridade lhe conferida, edita as seguintes regras para a OFERTA DE VAGAS para a 
campanha promocional 2020.1, a partir de 03 de abril de 2020, e enquanto durar as vagas 
ofertadas. 
 

 
1. Essas vagas não se confundem com as vagas e preços de balcão ofertados para os 
alunos diretamente no Instituo Unicless Educacional que são sem limite de matrícula. 
 
2. Os cursos são EAD. 

 
3. O serviço ofertado pelo Instituto Unicless neste edital são cursos Técnicos na 
proporção de até 800 a 1200 horas, dependendo do curso e não, disciplinas ou módulos, 
assim, o aluno deverá receber dentro do prazo máximo de 20 meses a carga horária 
estipulada, podendo ainda, para alguns cursos, parte desta carga horária ser 
disponibilizada sob a forma de projeto integrador. 

 
4. O investimento nos cursos é o seguinte:  

 

a) Opção 01  
- Curso Técnico em Logística; ou 
- Curso Técnico em Recursos Humano; ou 
- Curso Técnico em Secretariado; ou 
- Curso Técnico em Administração; ou 
- Curso Técnico sem Serviços Jurídicos. 
 
MENSALIDADE PARA DOIS CURSOS JUNTOS: 

 
MENSALIDADE PARA UM CURSO: 

 
 

ATENÇÃO: TODO O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM BANCOS E NO MESMO 
DIA ENVIADO FOTO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA A CENTRAL DE 
ATENDIMENTO DO ALUNO VIA WHATSAPP: (11) 99713 4699. ESTE NÚMERO NÃO 
ACEITA LIGAÇÃO, APENAS WHATSAPP. O ALUNO A REALIZAR A SUA MATRÍCULA 

PERÍODO 
Quant. de 

Parcelas 

Valor parcela 
Bônus de Adimplência 

por pontualidade 

Valor da Parcela Com 

o Bônus de 

Adimplência 

CURSO 20 R$ 200,00 R$ 60,00 R$ 140,00 

PERÍODO 
Quant. de 

Parcelas 

Valor parcela 
Bônus de Adimplência 

por pontualidade 

Valor da Parcela Com 

o Bônus de 

Adimplência 

CURSO 20 R$ 130,00 R$ 31,00 R$ 99,00 
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ESTARÁ EXPRESSANDO O SEU ACEITE EM ENVIAR VIA WHATS O COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO. 

 
5) Procedimentos para matrícula 
a) O aluno deverá fazer a sua inscrição via whatsApp com o número (92) 99251 3820. 
b) Após obter todas as informações, deverá enviar foto via whatsapp dos seguintes 

documentos: 
- identidade, frente e verso; 
- comprovante de endereço; 
- CPF, frente e verso; 
- Histórico Escolar, frente e verso; 
- Certidão de nascimento; 
- Foto da própria face; 
- Certificado de Ensino Médio ou Declaração que está estudando no mínimo no 1º 
ano do Ensino Médio ou EJA. 
Para tirar a foto dos documentos acima, coloque-os em cima de uma mesa com 
bastante claridade e focalize de maneira que seja possível ler todos os dados 
constantes nos documentos. 
 

c) Após o envio da documentação o Aluno recebera o Manual do Aluno em PDF e deverá 
seguir os procedimentos nele previsto na primeira página. 

 
d) Após o envio da documentação o aluno deverá enviar um whatsapp para o número 92 

9243 5514, informando o protocolo da matricula e solicitando o boleto para 
pagamento da taxa de inscrição ou primeira parcela, devendo enviar para esse 
mesmo número o recibo de pagamento. 

 

e) Após o pagamento da taxa de inscrição ou da primeira parcela o aluno terá 7(sete) dias 
para efetuar o cancelamento da matricula, caso queira, sem pagamento de multa. 

 

f) Não haverá cobrança de inscrição e o pagamento da primeira parcela será somente dia 
10 do próximo mês caso o aluno pague a primeira parcela no ato. 

 

g) Após a matricula o aluno receberá a data de inicio das aulas no Portal do Aluno. 
 

h) O material didático estará no sistema – Portal do Aluno, durante este período 
gratuitamente. 

 

i) Após obter acesso no sistema o aluno tem 30 dias para entrar no sistema e solicitar o 
Serviço de: ACEITE DE CONTRATO. 

 

6) Informações Gerais  
a) A primeira mensalidade somente será paga no PRÓXIMO DIA 10. 
b) Ao efetuar o pagamento da primeira mensalidade, o aluno declara a vontade 
de estudar no Instituto Unicless Educacional, assim como, a concordância com 
todos os itens deste edital, contrato e outros documentos anexos. 
c) A efetuação da inscrição do aluno em um curso o obriga ao pagamento da 
primeira mensalidade sob quaisquer condições após o sétimo dia da assinatura do 
contrato, podendo o aluno cancelar a sua matrícula, com o consequente 
cancelamento da próxima mensalidade até 07 (sete) dias após a assinatura do 
contrato de prestação de serviço (matrícula), sem a devolução de valores pagos. 
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d) O plano financeiro é parte integrante do contrato de prestação de serviço 
assinado pelo aluno no momento da matrícula e o desconto de adimplência, 
quando houver, tem a validade até o dia 10 de cada mês ou outro vencimento de 
mensalidade acertado entre as partes.  
e) A soma total das parcelas integrais configura o valor total do curso, sendo que 
a decisão de parcelar em 28 mensalidades consecutivas é do aluno, podendo ele a 
vir escolher o pagamento a vista, no valor da parcela com desconto ou solicitar o 
parcelamento em menos tempo no Financeiro da Unidade, onde deve ser 
considerado o valor integral sem desconto. 
f) O plano não se confunde em hipótese alguma com o Plano Pedagógico, ou 
seja, as parcelas aqui indicadas não acompanharão necessariamente o número de 
disciplinas ou o cronograma de aula, podendo haver períodos ociosos como 
Férias, Intervalor de  Escala de Estágio, Recessos, Intervalo ENTRE DISCIPLINAS E 
ENCONTROS e outros, previstos no calendário escolar que não possuem força 
para provocar a interrupção do pagamento das parcelas. 
 

7) O curso será ofertado sob a metodologia EAD onde o aluno fará uso do AVA – 
Ambiente virtual de aprendizagem e participará dos encontros presenciais. 

a) Os encontros acontecerão sempre em Boa Vista, na sede da Instituição OU em 
Polo Indicado, conforme cronograma em anexo, num total de 03 encontros, que 
acontecerão em data e horário a ser informado. 
b) O aluno deverá adquirir os materiais impressos do sistema de ensino para a 
frequência nas aulas e execução dos trabalhos no AVA. 
c) O aluno deverá ter acesso a internet para o uso do Portal do Aluno. 
 

8) Informações dos cursos: 
a) As datas de início de cada Turma estarão disponíveis no atendimento virtual e 
presencial e caberá ao aluno se apresentar no dia de início de cada aula na 
Instituição, não sendo justificada a solicitação de não pagamento da mensalidade 
pelo simples fato do aluno não comparecer nas aulas, tendo em vista que o 
serviço estará sendo ofertado e disponibilizado para o aluno. 
b) A instituição publicará semestralmente, via portaria, as políticas de produção e 
execução de cronograma que trazem os horários a serem utilizados no semestre 
no que tange a carga horária e horários de orientação de atividades estruturadas. 
c) Os cursos são rotativos, assim, caso aluno entre no meio de uma disciplina ou 
tenha perdido a disciplina inicial, ele verá essa disciplina futuramente, pois o 
curso irá, em algum momento, reiniciar e efetuar todo o ciclo da matriz curricular, 
novamente. Assim aquele aluno que entrar no meio da disciplina pode optar por 
não fazer as avaliações desta disciplina e fazer em época oportuna. 
d)  O aluno obriga-se a seguir o cronograma de aula para orientação de Atividade 
Estruturada via chat virtual em dias informados via chat ou whatsapp. 
e) O ALUNO fica ciente que qualquer dos cursos acima JUBILAM no decorrer de 
24 meses a partir do trancamento ou cancelamento da matricula do aluno. 
 

9) Requisitos para a matrícula: 
a)  Ter o ensino médio completo ou estar cursando o Ensino Médio;  
b) 15 anos ou mais e estar cursando o primeiro ano do ensino médio; 
c)  Para usufruir do plano promocional, NÃO ter sido aluno de Ensino Técnico do 

Instituto Unicless Educacional no prazo de 2 anos anterior a este edital e não 
possuir dívida na Escola. 

 
10) Documentação necessária: 

16.1 Ensino Técnico: 
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a) Brasileiros – as seguintes cópias deverão ser apresentadas: 
-CPF; 
-Identidade; 
-Certificado e Histórico de ensino médio ou declaração que está cursando o ensino 
médio; 
-Cópia de Certidão de Nascimento ou casamento; 
-Foto 3x4; e 
-Certificado de serviço militar para os homens. 
-Comprovante de Endereço com CEP; 

OBSERVAÇÃO: O Aluno deverá entregar um envelope, identificado, com cópias de 
todos os documentos acima relacionados. 

 
b) Venezuelanos: as seguintes cópias deverão ser apresentadas: 
-Identidade estrangeira ou outro documento que comprove a legalização no Brasil. 
-CPF. 
-foto 3x4. 
-cópia de Histórico Escolar original carimbado no Consulado Venezuelano e a sua 
tradução por Tradutor Juramentado da Junta Comercial do Estado de Roraima, dos 
seguintes anos de estudos conforme previsto na tabela de equivalência do 
Ministério da Educação E Cultura (MEC) disponível em: 
“http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=
85701-tabela-equivalencia-mercosul-educ-basica&category_slug=abril-2018-
pdf&Itemid=30192” 
- 2º ano de la Ed. Média Diversificada y Professional ou 5º ano de Ed. Média Geral. 
 

11) Alunos transferidos de outras Instituições ou alunos já formados em Cursos 
Técnicos: Não haverá aproveitamento de disciplina ou abatimento de mensalidade. 

 
12) Duração do Curso: 

a) O curso tem a duração de aproximadamente 18 meses a, podendo ser pra mais 
ou para menos, não podendo ultrapassar 24 meses.  
 

13) Aulas Práticas e Estágio: 
Para este curso será ofertado Projeto Integrador e não Estágio. 
 

14) Material didático e uniforme: 
a) A Instituição ofertará a preço acessível, o material impresso para aqueles que 
desejarem adquirir. 
b) O material didático sempre será ofertado gratuitamente sob a forma digital e 
onerada, a preços acessíveis, sob a forma impressa. 
c) A Instituição exige que os alunos utilizem a camiseta da Instituição e o Crachá, 
onde deverão adquirir diretamente nas lojas indicadas ou no atendimento da 
Escola.  
d) Para a utilização dos laboratórios de saúde, o aluno deverá estar trajando a  
calça branca, camiseta da Instituição e jaleco branco, além de sapato fechado 
branco. 

 
15) Documentação da Instituição: 

Fica ciente o aluno que fazem parte do contrato de prestação de serviço, este 
edital, o Plano Financeiro, o projeto pedagógico, o Regimento interno da 
Instituição, as Portaria reguladoras e outros documentos pedagógicos previstos 
para o funcionamento dos cursos. 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=85701-tabela-equivalencia-mercosul-educ-basica&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=85701-tabela-equivalencia-mercosul-educ-basica&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=85701-tabela-equivalencia-mercosul-educ-basica&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192
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16) Cancelamento do Curso: 
a) O curso poderá ser cancelado pelo aluno até 7 (sete) dias após a assinatura do 
contrato sem a devolução de valores pago e sem pagamento de qualquer multa. 
b) Aqueles que optarem por estudar no Instituto Unicless Educacional dentro 
desta campanha, pagando a mensalidade promocional – opção 02 em diante, 
haverá multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o cancelamento do 
curso após a assinatura do contrato e decorridos 7 (sete) dias desta assinatura. 
c) O aluno deverá sempre solicitar o cancelamento antes do dia 25 de cada mês 
para que não gere boleto para o próximo mês, após o dia 25 o aluno se obrigará a 
pagar o valor da mensalidade do próximo vencimento. 
 
Fazem parte deste edital todas as cláusulas constantes no contrato de prestação 
de serviço assinado no momento da matrícula, assim como, os projetos 
pedagógicos e regimento interno da Instituição e outros documentos de 
normatização da Instituição. 
 

17) Retorno de aluno a Curso que tenha abandonado ou cancelado: 
a) Não haverá aceite de retorno para curso EAD. 

 
Outras dúvidas, poderão ser tiradas no whatsApp (92) 99251 3820. Caso não seja 
atendido no momento, aguardar que será retornado. 
 
 

18) Todos os itens constantes no edital 003/2020, para curso hibrido caberá a este edital, 
no que não for conflitante. 

 
 

Boa Vista, 03 de abril de 2020. 
Instituto Unicless Educacional 

A direção 
 


