TERMO ADITIVO Nº 1 AO EDITAL Nº 869/2017 - HISTÓRICO ESCOLAR GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA EM CIÊNCIAS AERONÁUTICAS

Altera Edital N° 869/2017 de oferta de
vagas nos cursos de Graduação a
distância da Unisul na modalidade de
seleção e ingresso pelos resultados
obtidos no Ensino Médio (Histórico
Escolar), para o segundo semestre letivo
de 2017.

O Reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul, considerando a
legislação em vigor e no uso de suas atribuições, torna pública a INCLUSÃO DO
ITEM 24, DO EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO, no Edital GR Nº 862/2017 e,
consequentemente, no Anexo II – PRINCIPAIS DATAS, das linhas 39, 40 e 41,
ficando conforme o estabelecido abaixo.

24. DO EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO

24.1 Para solicitação do Extraordinário Aproveitamento de Estudos.
Conforme Instrução Normativa Institucional, para a validação do Extraordinário
Aproveitamento de Estudos, as Pró-Reitorias de Ensino e de Operações e Serviços
Acadêmicos, designarão Banca Examinadora Especial, composta de, pelo menos,
três integrantes do Curso da respectiva área do conhecimento, com a
responsabilidade de elaboração e aplicação de provas e outros instrumentos de
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avaliação específicos, bem como da análise da documentação comprobatória, nos
exatos termos estabelecidos no § 2º, do artigo 47, da Lei Nº 9.394/96. A avaliação
por Banca Examinadora Especial deve assegurar aplicação da norma do caput
deste artigo aos casos realmente extraordinários, assim como deve documentar os
procedimentos utilizados em cada caso nos demais registros acadêmicos, de modo
a permitir a sua verificação em procedimentos de avaliação.
O

candidato

deverá

solicitar,

através

do

Portal

MinhaUnisul

(http://minha.unisul.br), opção "Atendimento Online - Criar Protocolo Online", o
protocolo intitulado "Extraordinário Aproveitamento de Estudos".
- Para candidatos classificados para o 1º período de aula: de 12 de junho de 2017
até 19 de junho de 2017
- Para candidatos classificados para o 2º período de aula: de 25 de julho de 2017
até 30 de julho de 2017
- Para candidatos classificados para o 3º período de aula: de 31 de agosto de 2017
até 4 de setembro de 2017
O candidato deve, após solicitação via Protocolo Online, encaminhar a
documentação prevista no item 22.2.2 deste Edital para análise de equivalência,
via sedex, ou entregá-la presencialmente no Saiac. A documentação enviada após o
prazo não será devolvida, sendo após seis meses encaminhada para reciclagem.
- Para candidatos classificados para o 1º período de aula: até 20 de junho de 2017
- Para candidatos classificados para o 2º período de aula: até 31 de julho de 2017
- Para candidatos classificados para o 3º período de aula: até 5 de setembro de
2017
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23.2. Da solicitação do Extraordinário Aproveitamento de Estudos de disciplinas
ou unidades de aprendizagem referentes à habilitação de piloto.

24.2.1. Para candidato que possui Carteira de Habilitação Técnica (CHT) de Piloto
Comercial Avião (PC-A) ou de Piloto Comercial Helicóptero (PC-H) é facultada a
solicitação de Extraordinário Aproveitamento, mas somente para as disciplinas ou
unidades de aprendizagem conforme descritas abaixo.
- Regulamento de Tráfego Aéreo e Comunicações Aeronáuticas
- Navegação Aérea
- Meteorologia
- Princípios, Performance e Planejamento de Voo
- Inglês Instrumental
- Inglês Aplicado
Para candidatos que possuem habilitação de Piloto de Linha Aérea Avião (PLA) ou
de Piloto de Linha Aérea Helicóptero (PLH) é facultada a solicitação de
Extraordinário Aproveitamento, mas somente para as disciplinas ou unidades de
aprendizagem a seguir descritas.
- Conhecimento Geral das Aeronaves (Asas Fixas)
- Conhecimento Geral dos Helicópteros
- Regulamento de Tráfego Aéreo e Comunicações Aeronáuticas
- Navegação Aérea
- Meteorologia
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- Princípios, Performance e Planejamento de Voo
- Motores de Aviação Convencionais e à Reação
- Emergência e Sobrevivência (Selva e Mar)
- Inglês Instrumental
- Inglês Aplicado
24.2.2. Dos documentos e procedimentos obrigatórios para solicitar o
Extraordinário Aproveitamento de Estudos.
- Fotocópia autenticada da CHT de piloto, que comprove a sua condição, ou
documento comprobatório equivalente, ambos emitidos pela ANAC.
- Indicar, no Protocolo Online, as disciplinas ou unidades de aprendizagem para
as quais solicita análise de Extraordinário Aproveitamento.
- Pagar taxa administrativa referente ao Protocolo de Extraordinário
Aproveitamento de Estudos.
Observações
- O documento comprobatório equivalente que comprove a sua condição pode ser
obtido diretamente no endereço http://www.anac.gov.br > Serviços Online >
Consultar Licenças e Habilitações Técnicas. A "Consulta Online" no site da ANAC
possibilita a verificação da regularidade das licenças, habilitações técnicas e
Certificado Médico Aeronáutico (CMA), além do nível do Inglês ICAO, mediante
utilização dos códigos ANAC e CPF dos interessados.
- Os pedidos de Extraordinário Aproveitamento para as disciplinas ou unidades
de aprendizagem Inglês Instrumental e Inglês Aplicado, somente poderão ser
convalidados mediante apresentação de documentação que comprove o nível
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mínimo 4 (quatro) no Inglês ICAO.
- Os processos de Extraordinário Aproveitamento de Estudos que não forem
instruídos de acordo com o estabelecido serão indeferidos pela Banca Examinadora
Especial.
24.3 Após a análise e deliberação sobre a concessão do Extraordinário
Aproveitamento, poderá ocorrer o reajuste da matrícula do candidato, referente às
disciplinas ou unidades de aprendizagem do semestre letivo vigente. As disciplinas
ou unidades de aprendizagem que iniciarem no período de ingresso do aluno,
quando aproveitadas, serão excluídas da matrícula do candidato, não havendo
substituição por outras com a mesma data de início. Para disciplinas ou unidades
de aprendizagem aproveitadas que iniciarem no decorrer do semestre letivo,
poderá haver substituição por outras, de acordo com parecer da coordenação do
curso.
24.4 O parecer será divulgado, através do Protocolo Online, 30 (trinta) dias úteis
após a solicitação.

ANEXO II
PRINCIPAIS DATAS
39- Limite de envio/entrega de documentos referentes ao Extraordinário
Aproveitamento de Estudos - 1º Período - até 20 de junho de 2017

40 - Limite de envio/entrega de documentos referentes ao Extraordinário
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Aproveitamento de Estudos - 2º Período - até 31 de julho de 2017

41 - Limite de envio/entrega de documentos referentes ao Extraordinário
Aproveitamento de Estudos - 3º Período - até 5 de setembro de 2
Ratificam-se os demais termos do Edital GR N° 869/2017.
Tubarão, SC, 20 de março de 2017.

Mauri Luiz Heerdt
Reitor

Página 6 de 6

Este documento confere com o original.
O edital original, com a assinatura do Dirigente máximo da Universidade, encontra-se arquivado na Secretaria Geral da Unisul.
Se necessário, para consultá-lo, solicite uma cópia aos Serviços de Atenção Integral ao Acadêmico da sua Unidade
Universitária.

