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ADITAMENTO 001/2019 AO EDITAL RESUMIDO nº 041/2019 – GERAL - REGULAMENTO A 
OFERTA DE VAGAS DIRETAMENTE NA INSTITUIÇÃO E A OFERTA DE VAGAS DA CAMPANHA 
PROMOCIONAL EM PARCERIA COM OS SITES DE AGÊNCIA DE MÍDIAS PROMOCIONAIS 
QUEROSERENFERMEIRO.COM, QUERORADIOLOGIA.COM e MATRICULSCOMBOLSA.COM, E 
INSTITUTO UNICLESS EDUCACIONAL – MATRÍCULAS EM CURSOS TÉCNICOS. 

O instituto Unicless Educacional, por intermédio de seu Diretor e de acordo com a 
autoridade lhe conferida, edita O PRESENTE ADITAMENTO as seguintes regras para o 
EDITAL 041/2019, passando a ser: 
 
1. Retifico o item 10 – Horário de oferta do curso Técnico em Radiologia na Modalidade 

EAD/Sempresencial 
O curso de Técnico em Radiologia passará a ser ofertado da seguinte forma: 
-Local: Unidade Asa Branca, Unidade Pintolandia e Raiar do Sol para o Núcleo Básico e 

Intermediário e Unidade Asa Branca para os núcleos Orientados e Paralelo. 
- Horário:  

a) Núcleo Básico e Intermediário: poderá ser efetuado em qualquer horário e 
em qualquer turma e qualquer Polo, porém, preferencialmente o aluno será 
matriculado na turma EAD/Semipresencial do horário de 20:30 às 22:00 horas, nas 
Segundas, Quartas e Sextas, na Unidade Asa Branca. 

b) Núcleo Orientado e Paralelo: Será ofertado uma vez por ano, somente na 
Unidade Asa Branca e sempre no 2º Semestre do ano, aos Sábados, no horário, a 
princípio, das 17:00 horas às 20:00 horas, sendo Sábado sim e sábado não (a cada 15 
dias). O horário acima poderá ser alterado conforme disponibilidade do professor e dos 
laboratórios. 

 
2. Retifico o item 15: Requisitos para a Matrícula 

Os seguintes requisitos serão cobrados: 
a) i) Ter o ensino médio completo ou estar cursando o Ensino Médio; ii)sendo 

que a partir de 18 anos para os que estão cursando o EJA Ensino Médio; iii) e 15 

anos para alunos que estão cursando o primeiro ano do ensino médio. 

b) Para o curso de Radiologia e EJA, possuir no ato da matrícula 18 anos. 

c) 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. 

3. Incluir o item 17ª: Retorno de Alunos (Alunos que desistiram e querem retornar) 
Os alunos que desistiram do curso poderão retornar, na seguinte maneira: 
- Será dado prosseguimento ao mesmo plano financeiro, desde que a mensalidade seja 
maior ou igual a menor mensalidade vigente; caso seja menor, será acrescido ao seu 
plano a diferença do valor vigente menos (-) o valor de seu plano financeiro. 
- Serão aproveitadas todas as disciplinas cursadas, desde que sejam compatíveis com a 
Matriz Curricular em andamento e desde que seja seguido o mesmo plano financeiro. 
- Para retorno com adesão ao plano financeiro em vigor o aluno não poderá aproveitar 
nenhuma disciplina anteriormente cursada, tendo em vista que o plano financeiro 
atual ultrapassa em muito o cronograma pedagógico do curso. 
- 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 cursada. 
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- O aluno é ciente que deverá aderir às regras em vigor do contrato de prestação de 
serviço educacional e no edital 041/2019, os quais passam a fazer parte de seu 
contrato de prestação de serviço inicialmente assinado. 
 

 
 

Boa Vista, 22 de Novembro  de 2019. 
Direção Geral 


