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APRESENTAÇÃO

O Programa de Bolsas Universitárias de
Santa Catarina – UNIEDU favorece a
inclusão de jovens ao ensino superior com
dificuldades financeiras para realizar os seus
estudos, ofertando bolsas de estudo, de
pesquisa e extensão, integrais e parciais, para
estudantes matriculados em cursos de
graduação nas Instituições de Ensino
Superior - IES, cadastradas na Secretaria de
Estado da Educação de Santa Catarina.

Orientações gerais para as IES que
participam do Programa UNIEDU, mantido
com recursos financeiros previstos nos Art.
170 e 171 da Constituição do Estado e
regulamentado por legislações, para
atendimento aos estudantes da Educação
Superior.

Neste Guia de Orientações as IES encontram
informações sobre as ações que devem
realizar para que:

• se efetive a celebração dos convênios;

• os recursos financeiros sejam 
repassados, e

• a prestação de contas seja realizada de 
acordo com a legislação.  

Contato: unieduies@sed.sc.gov.br

.
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CADASTRAMENTO E 

SELEÇÃO

Cadastramento

1. Para a IES se cadastrar no Programa

UNIEDU, deve:

• estar autorizada a funcionar no Estado de Santa

Catarina;

• ter sede no Estado de Santa Catarina;

• não ser mantida com recurso público;

• atender as exigências previstas em edital

específico da SED/DIPE.

Seleção

2. Para a IES selecionar os estudantes do

Programa UNIEDU, deve:

• Elaborar e publicar, no site, edital próprio de

seleção, com vigência de, no mínimo trinta (30)

dias, tendo como base a legislação;

• Divulgar o UNIEDU, especialmente no período

de cadastramento e recadastramento, no seu

site e fixando cartazes em locais de circulação

de estudantes, contendo, a identificação do

Programa, do Governo de Santa Catarina, da

Secretaria de Estado da Educação, do

UNIEDU e do site www.uniedu.sed.sc.gov.br;

1. Cadastramento da IES

2. Seleção dos estudantes
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EDITAIS DAS IES

Critérios

1. usar a nomenclatura UNIEDU (Os Art. 170/CE

e 171/CE, não identificam o Programa, mas

sim, as fontes financiadoras);

2. disponibilizar os Editais em locais acessíveis

ao público;

3. data fim da inscrição deve ser posterior ao

previsto no Edital de Cadastramento de

estudantes SED/UNIEDU;

4. nos critérios de cadastramento para participar

do Programa UNIEDU, não devem ser

incluídos os critérios para a concessão de

benefícios;

5. cálculo do Índice de Carência-IC deve ser igual

ao previsto na Legislação;

6. no cadastramento, a renda per capita e ter

curso de graduação não são critérios, são

somente considerados para a concessão do

benefício;

7. prever, no Edital, forma de devolução dos

valores pagos pelos estudantes;

8. prever, no Edital, o prazo para recurso de

cadastro indeferido;

9. quando no Edital prever o número de parcelas

do benefício o mesmo deverá ser de seis (6) ou

doze (12).

3. Critérios para elaboração 

de editais de cadastamento 

de estudantes das IES
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Equipe Técnica e 

Comissão Fiscalizadora 

das IES

Equipe técnica: analisa, classifica e seleciona os

beneficiados, devendo ter a participação de

assistente social e da entidade estudantil

organizada. Quando existir unidades em regionais

distintas, cada unidade deverá ter uma equipe

técnica instituída por portaria da IES.

Comissão fiscalizadora: fiscaliza o cumprimento

dos critérios para a concessão, obtenção e

manutenção de bolsas. Sua composição conforme

Art. 4º da LC 281/2005. Quando existir unidades

em regionais distintas, cada unidade deverá ter

uma comissão de fiscalização instituída por

portaria da IES.

Das obrigações da IES em 

relação a instituição das 

Equipes Técnicas e da 

Comissão Fiscalizadora para  

seleção dos candidatos e a 

fiscalização do cumprimento 

dos critérios para a concessão e 

manutenção do benefício. 
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CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO

Procedimentos da IES

• Realizar o processo seletivo dos candidatos

Cadastrados no UNIEDU para o Programa de

Bolsas Estudo, Pesquisa e Extensão, conforme

Edital;

• Receber e analisar a documentação dos

candidatos à bolsa;

• Classificar os estudantes cadastrados;

• Publicar a lista de classificados e beneficiados

na página da IES e em lugar de circulação de

estudantes;

• Inserir, no sistema – SISGESC, os dados

referentes à bolsa dos estudantes beneficiados,

observando as datas em que o Sistema estará

disponível.

Procedimentos da IES para 

atender edital de 

cadastramento dos estudantes
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EFETIVAÇÃO DO 

CONVÊNIO

Procedimentos da IES

1. Manifestar-se, aceitando os valores, por
ofício encaminhado à SED, no prazo de 10
dias após a publicação da planilha com os
valores;

2. devolver, à SED, impresso em duas vias, o
Termo de Convênio, Plano de Aplicação e
Plano de Trabalho, em até cinco dias úteis,
após recebimento, devidamente assinados
pelo dirigente da IES em todos os
documentos que compõe o Convênio;

3. manter o Cadastro da IES, Anexo I do Edital,
atualizado, à medida que houver qualquer
alteração de dados enviar cópia física com as
alterações (mudança de dirigente, de
coordenação de convênios, de contato
eletrônico...);

4. estar em dia com a vida fiscal junto ao
Estado. Para tanto deve verificar a situação
da IES na págima da Secretaria de Estado da
Fazenda www.sef.sc.gov.br;

5. inserir os dados dos estudantes beneficiados,
no Sistema, no endereço:
http://serieweb.sed.sc.gov.br/cadloginies.aspx
, observando as datas e prazos estipulados e
as especificações de cada Programa e
Convênio assinado. Não serão aceitos
arquivos em planilhas de excel;

6. ativar a “Conta dos Recursos da
Transferência”, aberta pelo Estado, na
agência informada pela IES, referente a cada
convênio;

Procedimentos das IES para 

efetivação do convênio
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PRESTAÇÃO DE 

CONTAS

1. Transferência eletrônica –

TED 

2. Repasse das parcelas 

relativas aos convênios

3. Prazo

1. Transferência Eletrônica – TED, para a

conta da IES dos valores depositados na

“Conta dos Recursos da Transferência” e

apresentar o comprovante original desta

transferência na prestação de contas;

2. Repasse das parcelas relativas aos

convênios - para que a IES receba as

parcelas deve estar em dia com as CND’s

– Certidão Negativa de Débitos e

Prestações de Contas – PC. Acessar o

endereço: www.sef.sc.gov.br;

3. Prazo - Realizar a Prestação de Contas

no prazo de, no máximo, 60 dias, após

recebimento da parcela;
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PRESTAÇÃO DE 

CONTAS

4. Documentos

4.Documentos:

4.1. Capa;

4.2. balancete, no modelo disponibilizado,

com o valor total da parcela conforme Nota de

Empenho;

4.3. cópia da transferência (TED que não pode

ultrapassar o prazo para prestação de contas, ou

seja, 60 dias);

4.4. extrato de cada conta específica, não

podendo ser utilizada a emissão de cheque para

este fim;

4.5. cópia do convênio em todas as prestações

de contas;

4.6. cópia da Nota de Empenho que gerou o

Convênio;

4.7. recibos, com assinatura dos estudantes

beneficiados, conforme previsto no Termo de

Convênio e assinatura do responsável pelo

setor de Convênio da IES.

4.8. carimbo de certifico, assinado pelo

responsável do setor administrativo/financeiro

da IES, conforme modelo:

• Obs.: Se houver justificativa, incluir logo após os recibos.
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PRESTAÇÃO DE 

CONTAS

4. Devolução de valores não aplicados - Sempre que
houver recurso a ser devolvido, mesmo que seja
centavos, providenciar depósito identificado. O
comprovante original do mesmo deverá ser anexado
à prestação de contas; ou com antecedência, solicitar
ajuste no sistema para que cada recibo ultrapasse
centavos e a IES justifique como recursos próprio.

4.1 a operação bancária deve ser efetuada no
endereço eletrônico, http://www.sef.sc.gov.br,
especificamente no:
http://depositoidentificado.sef.sc.gov.br/Controles/G
eraDeposito.aspx ;

4.2 devolução dos valores referentes aos recursos
previstos no Art. 170/CE deve ser observado o
órgão Secretaria de Educação (nº 4501) e conta
bancária nº 914001-8;

4.3 devolução dos valores referentes aos recursos
previstos no Art. 171/CE órgão Fundo de Apoio à
Manutenção do Ensino Superior (nº 4591) e conta
bancária nº 914.610-5.

5. análise final prestação de contas - As análises
serão feitas pelo setor de prestação de contas,
todavia a baixa no SIGEF será de responsabilidade
do secretário, após aprovação pelo controle interno.

6. juros de aplicação - A partir do Decreto
127/2011, Capítulo XII, Art. 57, Parágrafo Único, as
contas abertas pelo Estado, terão aplicação
automática;

6.1 os juros resultantes da aplicação poderão ser
aplicados no Objeto (Bolsas) ou devolvidos em
Depósito Identificado-DI;

6.2 na devolução deverão ser descritos, no Histórico
do DI, os valores referentes aos juros e os valores
devolvidos por falta de aplicação.

4.  Devolução de valores não 

aplicados

5.  Análise final prestação de 

contas

6. Juros de aplicação
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ENDEREÇO 1.Envio de documentos para Prestação 

de Contas:

Secretaria de Estado da Educação

SEPCO- Setor de Prestação de Contas

Rua Antônio Luz, 111 – 11º andar- Centro 

Florianópolis- SC  - CEP  88010-410 

2.Envio de documentos para  DIPE:

Secretaria de Estado da Educação

Diretoria de Políticas e Planejamento Educacional 

DIPE

Rua Antônio Luz, 111- Sala 605, 6º andar Centro 

Florianópolis - SC  - CEP  88010-410

1. Endereço Prestação de Contas

2. Endereço Diretoria de Políticas e 

Planejamento Educacional -

DIPE
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