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INFORMATIVO DE MATRÍCULA E REMATRÍCULA - 2019 

 
 
1. DA REMATRÍCULA E MATRÍCULA NOVA 

1.1 Rematrículas  

Dias 17 e 19 de outubro de 2018. 

Será enviado Kit de rematrícula para casa no dia 16/10. 

 A efetivação da rematrícula não é automática, dar-se-á mediante a devolução do kit, na 

secretaria escolar do Colégio Unidavi, contendo:  

1) Assinatura de contrato; 

2) Preenchimento e assinatura do Formulário de saúde e Declaração de pessoa com ou sem 

deficiência; 

3) Conferência da Ficha de Matrícula atualizando dados pessoais e familiares; 

4) Estar em dia com a documentação e as mensalidades escolares. 

 
1.2 Matrícula de Alunos Novos 

1.2.1 A matrícula para alunos novos acontece a partir do dia 22 de outubro de 2018, condicionado à 

existência de vagas. 

1.2.2 O aluno que requerer matrícula posteriormente às datas previstas neste informativo deverá arcar 

com a integralidade da anuidade, exceto, em caso de transferência deverá comprovar a matrícula 

realizada na escola de origem, bem como apresentar toda a documentação prevista no item 2.2 

(Referente ao aluno) ou quaisquer outros que porventura sejam necessários. 

1.2.3 Horário para matrícula: 7h30min às 11h e 13h15min às 17h. 

1.2.4 Local: Secretaria Escolar (2º piso). 

 
2. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA DE ALUNOS NOVOS 

2.1 Referente ao contratante (Responsável Financeiro*) 

 CPF e RG. 

* O responsável financeiro é aquele que assume a responsabilidade, mediante assinatura de contrato, 

pelos pagamentos dos serviços educacionais contratados, bem como das atividades extracurriculares 

realizadas. Todos os boletos serão vinculados ao seu CPF e, por este motivo, somente este poderá 

solicitar e obter informações financeiras, tais como: Declaração anual de pagamentos realizados, 

declaração de débitos existentes e declaração relativa à Imposto de Renda. 
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2.2 Referente ao aluno 

 Certidão de nascimento; 

 Carteira de Identidade; 

 CPF; 

 Tipo sanguíneo; 

 Carteira de vacinação atualizada; 

 Comprovante de residência; 

 Declaração de quitação com a escola anterior, quando privada; 

 Preenchimento e assinatura do Formulário de saúde e Declaração de pessoa com ou sem 

deficiência; 

 Histórico Escolar com carga horária ou declaração de frequência (provisória por 30 dias); 

 Laudo Médico (alunos com deficiência). 

 
De acordo com a legislação em vigor, a criança matriculada no 1º Ano do Ensino Fundamental 

deverá completar 06 (seis) anos até o dia 31/03 do ano letivo a que se destina a matrícula. 

Crianças que completarem 06 (seis) anos após o período mencionado poderão, conforme interesse e 

solicitação dos pais/responsáveis, seguir os procedimentos orientados pela resolução nº 

397/2012/CEE/SC. Isto não configura matrícula automática, e sim processo de avaliação diagnóstica, 

comprovando ser um caso de excepcionalidade. 

 
3. DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA 

O(a) candidato(a) a matrícula no Colégio Unidavi, com deficiência, que necessitar de tratamento 

diferenciado para cursar a Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Ensino Médio deverá, 

primeiramente, assinar a Declaração de Pessoa com ou sem Deficiência (entregue no ato da matrícula 

ou rematrícula), à disposição na secretaria do Colégio.  

 
3.1 Dos procedimentos e documentos necessários para acolhimento do estudante com deficiência 

 Os documentos necessários para alunos com deficiência são os mesmos citados no item 2.2. 

 Agendamento de entrevista com o Núcleo de Orientação a Pessoas com Necessidades Especiais 

(NOPNE), realizada pela Secretaria do Colégio Unidavi;  

 Laudo médico atualizado (indicando a espécie, o grau e o nível da deficiência, com expressa 

referência ao Código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID)), 

comprovando a deficiência na Secretaria Escolar; 

 Parecer descritivo da Escola anterior (se houver). 
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3.2 O estudante só poderá realizar a matrícula mediante declaração favorável, expedida pelo NOPNE e 

deferida pela direção do Colégio.  

 
3.3 O Colégio Unidavi não é credenciado como Escola Especial e, portanto, reserva-se ao direito de não 

conceder vaga para candidatos com deficiência intelectual no caso de não haver possibilidades de 

desenvolvimento satisfatório para o estudante, mediante condições do Colégio.  

 
4. DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS POR NÍVEL 

Estarão disponíveis as seguintes vagas por nível para o ano de 2019: 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

VAGAS 
2019 

ENSINO 
FUND. 
INICIAL 

VAGAS 
2019 

ENSINO 
FUND. 
FINAL 

VAGAS 
2019 

ENSINO 
MÉDIO 

VAGAS 
2019 

COMPLEMEN 
TAÇÃO 

VAGAS 
2019 

Maternal 1 15 1º Ano 25 6º Ano 36 1-EM 40 Integral 1 - EI 20 

Maternal 2 18 2º Ano 28 7º Ano 36 2-EM 40 Integral 2 - EFI 20 

Maternal 3 20 3º Ano 28 8º Ano 36 3-EM 40 

Pré 1 25 4º Ano 28 9º Ano 36 

Pré 2 25 5º Ano 28 

* Turmas da Educação Infantil contam com auxiliares de sala. 
* 1º e 2º Anos contam com auxiliar de corredor. 
 
5. MATERIAL DIDÁTICO E LIVROS 

Os módulos da Editora POSITIVO para o Ensino Médio devem ser adquiridos, sob 

responsabilidade de cada família, por encomenda na livraria Central de Rio do Sul, anexa à Unidavi, 

contato: 3521-0155. 

Os livros didáticos da Editora MODERNA para o Ensino Fundamental podem ser adquiridos na 

Livraria Central de Rio do Sul por encomenda, ou em outra livraria de sua preferência. 

OBS.: Sugerimos fazer a encomenda antecipadamente! 

 
6. VALORES DAS ANUIDADES 

A anuidade escolar é a descrita na Cláusula 6ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e está 

dividida em 12 parcelas mensais, conforme valores constantes abaixo, sendo que a primeira parcela 

(referente ao mês de janeiro) deverá ser quitada no ato da matrícula. 

Cursos Turno 
Valor 

Parcelas 
Valor de Taxas  

e Livros 

Período 
Matutino 

Ed. Infantil e Ensino 
Fundamental Inicial 

Período Matutino: 
7h25min às 11h50min 

R$ 320,06 Lista de Materiais 

Educação 
Infantil 

Maternal 1 – 1 ano 
Maternal 2 – 2 anos 
Maternal 3 – 3 anos 

Pré 1 – 4 anos 
Pré 2 – 5 anos 

Período Vespertino 
13h20min às 

17h50min 

R$ 794,10 
 

Lista de Materiais 
+ 

Livros Inglês 
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Ensino 
Fundamental 

1º ao 5ºAno 

Período Vespertino 
13h20min às 

17h50min 

R$ 722,90 
Lista de Materiais  

+ 
Livros 

Ensino 
Fundamental 
6º ao 9ºAno 

Período Matutino 
7h25min às 11h50min 

Ensino Médio 

Período Matutino 
7h25min às 11h50min 

---- 
2ª feira até 12h40min 

e13h20min às 

17h50min 

R$ 796,30 
Lista de Materiais  

+ 
Livros 

* O vencimento das mensalidades será no dia 15 de cada mês. 
* Descontos eventualmente concedidos não serão cumulativos a outros eventuais benefícios. 
* No valor da mensalidade não está incluso o valor da alimentação (lanches e almoço). 
* O pagamento de qualquer parcela após o vencimento será acrescido multa de 2% (dois por cento) e 
será cobrado mais juros de 1% (um por cento) ao mês. 
 
6.1 Alunos do Colégio Unidavi possuem cobertura de seguro da “Centauro Vida e Previdência S/A”.  
Mais informações na secretaria do Colégio. 
 
6.2 Caso houver interesse em participar do processo de PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDOS, consultar os 
editais próprios no Site e na secretaria do Colégio. 
 
6.3 Aos alunos do Integral: O agendamento e pagamento do ALMOÇO devem ser feitos diretamente 

com o Restaurante Rouxinol de Rio do Sul (3521-0906 ou 99166-0214). 

 
6.4 O aluno que requerer matrícula posteriormente às datas previstas neste informativo, deverá arcar 

com a integralidade da anuidade (12 parcelas), exceto, em caso de transferência na qual deverá 

comprovar a matrícula realizada na escola de origem, bem como apresentar toda a documentação 

prevista no item 2.2 (Referente ao aluno) ou quaisquer outros documentos que porventura sejam 

necessários e solicitados. 

 
7. DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
SÉRIES 

ABRANGIDAS 
HORAS/AULA 

SEMANAIS 
VALOR DAS 
PARCELAS 

Apoio Pedagógico de Língua Portuguesa 3º e 4º Anos 1 vez por semana GRATUITO 

Apoio Pedagógico de Matemática 2º ao 3º-EM 1 vez por semana GRATUITO 

MatematicAtiva 6º Ano ao 3º-EM 1 vez por semana GRATUITO 

GEIC (Grupo Estudantil de Iniciação 
Científica) 

6º ao 3º-EM 1 vez por semana GRATUITO 

Banda Marcial 5º Ano ao 3º-EM 2 vezes por semana GRATUITO 
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Corpo Coreográfico Pré 1 ao 3º-EM 1 vez por semana GRATUITO 

Robótica 2º ao 9º Anos 1 vez por semana 
R$ 50,00 + 
material 

    

Futsal  
Educação Infantil 
ao Ensino Médio 

2 vezes por semana R$ 50,00 

Handebol  6º Ano ao 3º-EM 2 vezes por semana R$ 50,00 

Basquete  6º Ano ao 3º-EM 1 vez por semana R$ 40,00 

Vôlei  6º Ano ao 3º-EM 1 vez por semana R$ 40,00 

 
7.1 Das escolinhas esportivas: 

1) A matrícula é facultativa e por adesão, requerida pelos pais ou responsáveis na secretaria 

pedagógica e deferida pelo Colégio, na existência de vaga. As atividades são realizadas no 

contraturno do ensino regular. 

2) As modalidades atendem, exclusivamente, alunos do Colégio Unidavi. 

3) As escolinhas esportivas têm duração de 1 hora/aula (50 minutos). 

4) O início das aulas de cada turma e/ou modalidade fica condicionado ao número mínimo de 

matrículas, independentemente da época/mês do ano. 

5) Trimestralmente haverá avaliação das turmas e, caso não permaneça o mínimo de participantes, 

haverá remanejamento, fusão ou encerramento de turmas. 

6) Caso o aluno opte por fazer mais de uma modalidade, o valor da primeira opção será R$ 50,00 e 

das demais R$ 40,00 cada. 

7) Em caso de pendência de 60 dias no pagamento da mensalidade das escolinhas, o aluno perde o 

direito de frequentá-las. 

 

8. INÍCIO DO ANO LETIVO 

Dia 11 de Fevereiro de 2019. 

 O uso do uniforme completo é obrigatório em todos os dias e turnos, adquira em: 

1) CR Malhas. Endereço: Rua Jacó Finardi, 852 – Canta Galo, Rio do Sul – SC.  Telefone: (47) 3525-1282. 

2) Karlu. Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 21 - Budag, Rio do Sul – SC. Telefone: (47) 3521-0952. 

 
9. MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO COLÉGIO 

 E-mail: colegio@unidavi.edu.br 

 Telefones: 3531-6039 / 6007 / 6095 

 Mentor: http://mentor.unidavi.edu.br/ (ocorrências, tarefas e avaliações, reuniões, parcelas, 

gráficos de desempenho, notas, entre outros) 

 Site: https://unidavi.edu.br/colegio/ (informações e propostas pedagógicas) 

 Facebook: https://www.facebook.com/ColegioUniversitarioUNIDAVI/ 

 Instagram: https://www.instagram.com/colegiounidavi/ 

colegio@unidavi.edu.br
http://mentor.unidavi.edu.br/
https://unidavi.edu.br/colegio/
https://www.facebook.com/ColegioUniversitarioUNIDAVI/
https://www.instagram.com/colegiounidavi/
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10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Somente serão deferidas as matrículas que atenderem todas as exigências legais e as estabelecidas 

neste Informativo, que estará disponível no site do Colégio. 

10.2 Os pais ou responsáveis deverão informar, no ato da matrícula e atualizar sempre que necessário, 

as informações essenciais do(a) aluno(a) como: problemas de saúde, medicações, restrições, endereço e 

telefones de contato/emergência. 

10.3 Parte da 1ª parcela (70%) será devolvida em caso de não deferimento do pedido de matrícula. 

10.4 Oportunamente o Colégio Unidavi expedirá novas instruções, caso necessário. 

10.5 Situações não previstas neste informativo serão resolvidas pela Direção do Colégio Unidavi. 

 
11. Este informativo entra em vigor na data de sua assinatura e revogam-se as disposições em contrário. 

 

Rio do Sul (SC), 16 de outubro de 2018. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Angela Elisabeth Rutzen 

Diretora do Colégio Unidavi 
 


