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EDITAL RESUMIDO nº 019/2020 – REGULAMENTA MATRÍCULAS PARA A OFERTA DOS 
CURSOS TÉCNICOS DA ÁREA DE SAÚDE NA MODALIDADE EAD COM ENCONTROS PRESENCIAS 
INTENSIVOS NOS MESES DE JULHO E JANEIRO. 
 
O instituto Unicless Educacional, por intermédio de seu Diretor e de acordo com a autoridade lhe 
conferida, edita as seguintes regras para a campanha promocional 2020.2, a partir de 31 de 
agosto de 2020 para a matrícula em Cursos Técnicos da Área de saúde. 
 
PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA  

a) O aluno deverá fazer a sua pré-inscrição via WhatsApp com o número (11) 99713 
4699. 
b) Após obter todas as informações, receber o edital pelo link e concordar com o edital, 
deverá agendar horário para o atendimento presencial para entrega da documentação 
e consequente assinatura do contrato. 
c) Preencher a ficha em: 
https://portal.sponteeducacional.net.br/MatriculaEdu.aspx?CID=46573  
d) 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; e 
- 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. 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL GERAL 
 
APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA 
 

a) As aulas acontecerão nos dias e horários marcados podendo ser na modalidade 
presencial, LIVE ou Videoconferência, dependendo do assunto, para os cursos 
semipresenciais. 
b) O aluno terá acesso ao Portal do Aluno, onde poderá acompanhar toda a sua vida 
escolar, inclusive ter acesso ao material didático, atividades diárias e tarefas para casa. 
Podendo, ainda, fazer solicitações diversas de serviços e acompanhar as suas notas. 
c) O ano letivo do Colégio e Escola Técnica Instituto Unicless Educacional tem início 
sempre na 2º semana de janeiro e vai até o dia 22 de dezembro, com férias de 15 dias em 
julho, devendo aluno se preparar para fins de férias. Este ano letivo, por ser maior, 
proporciona o cumprimento total da carga horária. 
d) Os alunos desses cursos terão encontros presenciais específicos e intensivos todos 
os meses de julho e janeiro. 
 
 

https://portal.sponteeducacional.net.br/MatriculaEdu.aspx?CID=46573
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1. CURSOS E HORÁRIOS DISPONIBILIZADOS  
1.1 Os seguintes cursos serão inicialmente disponibilizados: 
- Curso Técnico em Radiologia – (EAD)Semipresencial. 
- Curso Técnico em Saúde Bucal - (EAD)Semipresencial. 
 

1.2 Os seguintes horários estarão disponíveis inicialmente:  horário livre, podendo ser 
estabelecido horários específico para transmissões de aulas ao vivo ou em estreia 
semanalmente. 
 
1.3 O serviço ofertado pelo Instituto Unicless neste edital são Cursos Técnicos na proporção de 
1200 ou 1800 horas, dependendo do curso e não, disciplinas ou módulos, assim, o aluno deverá 
receber dentro do prazo máximo de 30 meses a carga horária estipulada, podendo ainda, para 
alguns cursos, parte desta carga horária ser disponibilizada sob a forma de projeto integrador. 

 
2. INVESTIMENTO A PARTIR DA MATRÍCULA  
a) Opção 01 – Plano original, sem qualquer promoção, não sendo passível de multa para o 
cancelamento: 

- Neste plano, não está incluso todo o material didático impresso, porém, está incluso o material 
de uso individual em aulas práticas, seguro de vida, duas camisetas, 01 crachá; e para o curso de 
radiologia, a locação do dosímetro. 
- Para matrículas em módulos ou disciplinas isoladas, tendo em vista não ser possível diluir 
valores em 28 parcelas, o aluno, apesar de pagar este valor, terá que arcar com os custos de 
todo o material didático impresso, material de uso individual em aulas práticas, seguro de vida, 
caso seja matrícula para estágio e, ainda, para o curso de radiologia a locação do dosímetro. 
 
b) Opção 02 – PROMOCIONAL - Válida para o Curso Técnico em Saúde Bucal ou Técnico em 
Radiologia, com Certificações Intermediárias: 

- Neste plano o aluno tem que arcar com os custos de todo o material didático impresso, material 
de uso individual em aulas práticas, seguro de vida, camisetas e 01 crachá, e, ainda, para o curso 
de radiologia a locação do dosímetro. 
 
2.1 Informações Gerais do Item 2, Investimento: 

a) Para a inscrição, no ato, o aluno deverá pagar a taxa de R$ 50,00. A primeira mensalidade 
somente será paga no PRÓXIMO DIA 05 do próximo mês. 
b) Ao efetuar o pagamento da taxa de INSCRIÇÃO no valor de R$ 50,00 ou a primeira 
mensalidade, o aluno declara a vontade de estudar no Instituto Unicless Educacional, assim 
como, a concordância com todos os itens deste edital e outros documentos anexos. 
c) A assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais ou o pagamento do 
Boleto da Primeira parcela ou taxa de Inscrição, confirma o ACEITE do aluno a todas as 
cláusulas deste edital e de todos os documentos anexo ao contrato de prestação de serviços; 
podendo o aluno cancelar a sua matrícula, com o consequente cancelamento das 
mensalidades e multa, se existir, em até 07 (sete) dias após a assinatura do contrato de 
prestação de serviço (matrícula) ou pagamento do primeiro boleto (mensalidade ou 
inscrição), sem a devolução de valores pagos.  

PERÍODO Quantidade de Parcelas Valor parcela 

CURSO 28 R$ 486,00 

Período Quantidade de Parcelas Valor parcela 

CURSO 28 R$ 290,00 

Preço Promocional: serão ofertados 30% de desconto para pagamento até o 
vencimento durante todo o curso, ficando a parcela em R$ 203,00. 
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d) Nos meses de dezembro não haverá desconto de adimplência. 
e) Caso o aluno deseje, poderá pagar a primeira mensalidade no ato da matrícula, sendo 
assim, isentado do pagamento da taxa de inscrição. Nesse sentido, em hipótese alguma 
haverá a restituição da 1º mensalidade, caso o aluno opte pelo pagamento da primeira 
mensalidade no lugar da taxa de inscrição, mesmo cancelando antes dos sétimo dia. 
f) 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 05 de cada mês ou outro vencimento de mensalidade acertado entre as 
partes.  
g)  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. 
h) 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 diários de disciplina  e outros, previstos no calendário escolar 
que não possuem força para provocar a interrupção do pagamento das parcelas. 
i) Caso venha a serem instituídos pelo poder público novos impostos, taxas ou 
contribuições que provoque a diminuição do valor final recebido na parcela, estes serão 
atrelados automaticamente ao contrato, na data de sua implantação, sob a forma de 
diminuição do valor do bônus de adimplência, na amplitude total calculada em cima do 
montante pago pelo aluno. 
 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 
a) O local de oferta dos cursos será nas Plataformas Online de uso da Escola e as aulas 
presenciais serão na Rua Vicente Correia Lira, nº 1000, Bairro Asa Branca, Boa Vista, 
Roraima. 
b) As datas de início de cada Turma estarão disponíveis no atendimento virtual 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. 
c) Independentemente do horário escolhido, o aluno fica ciente que deverá disponibilizar 
horário integral para o módulo estágio, se o seu curso contemplar, com o intuito que seja 
integralizado no tempo correto (manhã e tarde/noite). 
d) 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. 
e)  O aluno obriga-se a seguir o cronograma de aula para orientação de Atividade 
Estruturada em dias alternativos no mesmo horário do curso. 
f) O aluno fica ciente que qualquer dos cursos acima JUBILAM no decorrer de 24 meses a 
partir do cancelamento da matrícula do aluno, não há hipótese de trancamento de curso. 
g) O aluno fica ciente que as turmas são compostas por Disciplinas e não por grupo 
fechado de alunos, devendo, quando for o caso, se deslocar para salas de aulas variadas, 
conforme a oferta de disciplina e cronograma de aulas. 
h) Para qualquer das turmas de Cursos Técnicos da área de saúde, a critério da 
Coordenação, o aluno poderá ter que frequentar a turma virtual de nivelamento, que 
acontecerá na sala virtual do Portal do Aluno, com duração de 30 dias, aproximadamente. 
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i) Os horários estipulados para os cursos poderão ser alternados, ou seja, poderão 
acontecer aulas apenas no primeiro tempo ou somente no segundo tempo ou, ainda, nos 
dois tempos, dependendo da disciplina ofertada e da disponibilidade do professor. 
j) Para as turmas de sábados, poderá haver estágio juntamente com disciplinas em sala de 
aula tendo em vista a menor carga horária semanal. 
k) Para as turmas de sábados, acontecerão orientações de atividades estruturadas em dias 
de semana, previamente disponibilizada em cronograma. 
l) O aluno fica ciente que na metodologia da Escola as aulas práticas são efetuadas 
separadamente das aulas teóricas, inclusive em horários opostos, sendo que as aulas 
PRÁTICAS são ministradas durante todo o curso do aluno, conforme carga horária prevista 
no PPC, sendo assim, caso o aluno solicite a transferência sem o término do módulo prático, 
em seu histórico será colocado a observação ALUNO NÃO APTO EM AULAS PRÁTICAS, 
independentes das disciplinas que tenha cursado 

 
4. NÃO COMPARECIMENTO ÀS AULAS NAS SEXTAS-FEIRAS E SÁBADOS, POR MOTIVOS 
RELIGIOSOS 

Não haverá dispensa de aula para alunos impossibilitados por motivo religiosos de 
participar em aulas nos dias determinados para os encontros presencias, estes alunos 
deverão se matricularem em outros cursos que não possuam encontros presenciais no 
dias de sexta-feira e sábado. 

 
5. 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 o curso Técnico + EJA e Radiologia, possuir no ato da matrícula 18 anos.  
d)  Para usufruir do plano promocional, NÃO ter sido aluno de Ensino Técnico do 
Instituto Unicless Educacional no prazo de 3 anos anterior a este edital e não 
possuir dívida na Escola. 

 
6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1 Ensino Técnico: 
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; 

 
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. 

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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Observação: na falta de algum desses documentos será dado prazo para a entrega de 20 dias. 
Caso o aluno não entregue os documentos faltosos no prazo estipulado, ele (o aluno) deverá 
comunicar a Escola o motivo da não entrega onde poderá, se for justificável, ser dado outro 
prazo de 20 dias, após isso o contrato do aluno poderá ser rescindido unilateralmente, ficando a 
cargo do aluno o valor da multa rescisória, quando houver. 
 
7. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 

a) Poderá haver aproveitamento de disciplinas apenas em caráter excepcional, conforme 
avaliação da coordenação, SENDO EM REGRA NÃO HAVER APROVEITAMENTO, tendo 
em vista que nossa matriz é modular. 

b) Para tanto, deverão entregar após a matrícula a cópia do Histórico Escolar e as 
Ementas, carimbada pela Instituição de origem, referentes às disciplinas que desejam 
preitear o aproveitamento. 

c) O aproveitamento é feito desde que a disciplina de origem cursada contenha no mínimo 
75% da carga horária da disciplina de destino e, desde que, os assuntos sejam correlatos 
conforme ementas. 

d) As disciplinas do Instituto Unicless Educacional têm a carga horária de 60 horas cada 
uma. 

e) Mesmo que o aluno não aproveite as disciplinas já cursadas na origem, será permitido 
que ele assista, simultaneamente com as disciplina corrente de seu curso, outra disciplina 
em horário oposto ou período oposto (sábados ou semanal), até o número de disciplina já 
cursada na Instituição de origem, sendo assim, o aluno poderá terminar o seu curso no 
mesmo tempo em que terminaria na sua Instituição de origem. 

f) Caso aconteça o aproveitamento, será abatida uma mensalidade por cada disciplina 
aproveitada. 

 

8. DURAÇÃO DO CURSO 
a) O curso tem a duração de aproximadamente 24 meses, não podendo ultrapassar 30 
meses. Em regra, segue o tempo previsto no contrato de prestação de serviços. 
b) O tempo de duração do curso não se confunde com o tempo de duração do Plano 
financeiro. 

 

9. AULAS PRÁTICAS E ESTÁGIO 
a) Serão sempre ofertadas em horários opostos ao horário de aula. 
b) Os alunos deverão arcar com os custos dos materiais individuais utilizados em aulas 
práticas. 
c) O aluno terá a opção de trazer o seu material individual para a aula prática, desde que 
acompanhado de nota fiscal, lacrado e dentro da validade ou solicitar a compra no 
momento da aula. 
d) O estágio se configura não tão somente em práticas hospitalares, mas também, para os 
cursos de saúde, em Ações Sociais, Práticas de cuidados em UBS, Visitas Técnicas em locais 
de alta complexidade e outras ações pertinentes as Dimensões de aprendizagem: Humanas, 
Habilidade e Práticas Hospitalares. 
e) O estágio não tem duração em meses e, sim, em horas, sendo assim, independente do 
número de parcelas (meses) financeira que o aluno pagar, nada tem haver com a duração do 
estágio, pois o valor do estágio é parcelado em várias vezes, porém o estágio é proposto em 
horas aulas, as quais serão divididas em horas dentro de instalações hospitalares, em UBS, 
em ações cívicos sociais (por sua vez dividida em horas de i)preparação, ii) execução, iii) 
produção de relatório), produção do relatório final e, em alguns casos, produção do projeto 
integrador.  
f) O horário estabelecido para as aulas teóricas nada tem haver com o horário do 
estágio, o aluno tem que estar ciente que para o estágio, principalmente para os cursos da 
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área de saúde, deverá disponibilizar horárias integrais ou no mínimo, 6 horas diárias, 
inclusive aos sábados e domingos em regime de plantão, quando houver. Na medida do 
possível (não necessariamente) serão alocados horários de estágio de acordo com a 
disponibilidade do aluno. 
g) Os estágios, com duração entre 400 e 600 horas, cada, serão compostos por Atividades 
Hospitalares, de UBS, em Clínicas, Ações cívico sociais, Visitas Técnicas e relatórios, sendo, 
ainda, em alguns casos, composto por Projeto Integrador (Radiologia, Saúde Bucal, Cuidador 
de Idosos e Análise Clínica). 

 
10) MATERIAL DIDÁTICO E UNIFORME 

a) Nos valores desta campanha não está incluso qualquer tipo de material didático 
impresso ou uniforme, porém, o aluno receberá gratuitamente, sob a forma digital, o 
material didático no Portal do Aluno, onde poderá baixar utilizar no celular ou tablete ou, 
ainda, imprimir. 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. 
e) Para o curso de Radiologia, o aluno terá que arcar com o aluguel do dosimetro caso 
escolha a opção 02 em diante. 
f) Para aulas em setores específicos dentro dos hospitais ou clínicas o aluno deverá 
adquirir os uniformes específicos de acordo com a exigência de cada setor. 

 
11. 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. 

 
12. FUNCINAMENTO DO CURSO 

a) O aluno terá aula no Ambiente virtual de aprendizagem via Portal do Aluno, via Live 
(ao vivo ou estreia)  pela  Plataforma Youtube e aulas ao vivo por videoconferência por 
intermédio da Plataforma da Unicless e participará dos encontros presenciais 
determinados. 
b) Os encontros acontecerão sempre em Boa Vista, na sede da Instituição ou em Polo 
Indicado. Os encontros sempre acontecerão em Julho e Janeiro de cada ano, podendo 
mudar a data conforme disponibilidade, COM A DURAÇÃO DE 7 DIAS CADA 
ENCONTRO. 
c) Não haverá segunda chamada de aulas perdidas, devendo o aluno participar em Boa 
Vista, caso queira integralizar disciplina perdida, em aulas presenciais. 
d) O aluno poderá adquirir os materiais impressos do sistema de ensino para a 
frequência nas aulas e execução dos trabalhos no Portal ou utilizar o material 
disponibilizado digitalmente. 
e) O aluno deverá ter acesso à internet para o uso do AVA. 

 
 
13. CARGA HORÁRIA EXTRA CURRICULAR  

a) Os alunos dos cursos de Saúde, para a conclusão do curso Técnico, deverão entregar 
juntamente com o relatório de Estágio ou com o Projeto Integrador, comprovantes de 
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integralização de carga horária extracurricular, conforme regulamento da Escola, que 
comprove a integralização de no mínimo 200 horas. 

 
14. RETORNO DE ALUNO A CURSO QUE TENHA ABANDONADO OU CANCELADO: 

Os alunos que abandonaram ou cancelaram o curso a menos que 3(três) anos, poderão 
retornar, na seguinte maneira:  
a)  O aluno não poderá usufruir de planos promocionais pelo período de 3 (três) anos 
contados da data de abandono ou cancelamento, devendo retornar, caso queira, no plano 
financeiro abaixo: 

 
b)  Serão aproveitadas todas as disciplinas cursadas, desde que sejam compatíveis com a 
Matriz Curricular em andamento. 
c)  O aluno será ciente que poderá ter que ficar um lapso temporal sem assistir alguma 
disciplina tendo em vista que poderá haver casos em que a disciplina ofertada no momento 
seja a mesma que ele já tenha cursado.  
d) O aluno é ciente que deverá aderir às regras em vigor do contrato de prestação de 
serviço educacional do edital em vigor, os quais passam a fazer parte de seu contrato de 
prestação de serviço inicialmente assinado. 
e) Aluno com mais de (três) anos afastado poderá retornar ao curso no valor em vigor 
promocional, sem aproveitamento de qualquer disciplina. 
f) Aluno de Planos financeiros de curso Combos ou com Certificações poderão retornar 
no mesmo plano financeiro. 
 

15. 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 por parte do aluno. 
b) Aqueles que optarem por estudar no Instituto Unicless Educacional dentro desta 
campanha, pagando a mensalidade promocional, haverá multa de R$ 1000,00 (hum mil 
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 30 de cada mês para que 
não gere boleto para o próximo mês, após o dia 30 o aluno se obrigará a pagar o valor da 
mensalidade do próximo vencimento. 
d) Não há hipótese de Trancamento de Curso, somente cancelamento. 

 
 
 

Boa Vista, 28 de AGOSTO de 2020. 
Instituto Unicless Educacional 

A direção 
 

Período Quantidade de Parcelas Valor parcela 

CURSO 28 R$ 372,00 

Preço Promocional: serão ofertados 30% de desconto para pagamento até o 
vencimento durante todo o curso, ficando a parcela em R$ 260,00. 


