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Atestado de desistência de vaga

Atender a Resolução n° 05/2014 – CONSEPE

•Atestado que manifesta a desistência de vaga 

durante o período de vigência de novas chamadas, 

geralmente motivada pela proibição de duas 

matrículas simultâneas em IES públicas. 

Atender a Resolução n° 05/2014 – CONSEPE

•A plataforma SIGA permite gerar o Atestado

de Matrícula.

•Atestado de Matrícula que exigir assinatura e

carimbo, a secretaria acadêmica tem até 24

horas para materializar o documento.

•Excepcionalidades devem ser tratadas

diretamente com a secretaria acadêmica no
horário de atendimento ao público (9h às 18h

de segunda à sexta).

Atestado de matrícula

Histórico escolar 

Atender a Resolução n° 05/2014 – CONSEPE

•A plataforma SIGA permite gerar o Histórico

Escolar.
•Histórico Escolar que exigir assinatura e

carimbo, a secretaria acadêmica tem até 24

horas para materializar o documento.

•Excepcionalidades devem ser tratadas

diretamente com a secretaria acadêmica no
horário de atendimento ao público (9h às 18h de

segunda a sexta).

Cancelamento de matrícula 

Atender a Resolução n° 05/2014 – CONSEPE

•O Cancelamento de Matrícula encerra o

vínculo com a UDESC.

•Requerimento que pode ser realizado a

qualquer tempo.

Cancelamento de matrícula em disciplina 

Atender a Resolução n° 05/2014 – CONSEPE

•O calendário acadêmico estabelece o período de ajuste, assim sendo, neste período, o próprio requerente pode

empreender o cancelamento de matrícula via SIGA.

•Expirado o prazo de ajuste de matrícula pelo SIGA, a solicitação deve ser intermediada pela secretaria

acadêmica, a qual também deve obedecer ao período definido no calendário acadêmico.

•A secretaria acadêmica tem até 24 horas para materializar o requerimento.

•Excepcionalidades devem ser tratadas diretamente com a secretaria acadêmica no horário de atendimento ao

público (9h às 18h de segunda à sexta).

Resolução CONSEPE n 005-2014.pdf
Resolução CONSEPE n 005-2014.pdf
Resolução CONSEPE n 005-2014.pdf
Resolução CONSEPE n 005-2014.pdf
Resolução CONSEPE n 005-2014.pdf


3

Declaração de previsão de colação de grau

Atender a Resolução n° 145/2005 – CONSUNI e atualizações.

•Requerimentos materializado à secretaria acadêmica, a qual tem até 24

horas para materializar a declaração.

•A declaração está vinculada à conclusão de todos os componentes

curriculares do curso.

Colação de grau em gabinete 

Atender a Resolução n° 145/2005 – CONSUNI e atualizações

•Situações em que o requerente não pode comparecer à
cerimônia por motivo justificado ou que precisa antecipar em

relação à data prevista.

•A posteriori, a colação deve ser solicitada até 15 dias após a

solenidade oficial.

Matrícula em disciplina isolada na UDESC 

Atender a Resolução n° 05/2014 – CONSEPE

•Tanto aluno da UDESC como de outras IES podem se inscrever
em até duas disciplinas isoladas por semestre.

•Requerimento materializado à secretaria acadêmica durante o

período definido no calendário acadêmico.

Solicitação de afastamento por mobilidade 

Atender a Resolução n° 06/2015 – CONSEPE

•O requerente deve acompanhar a comunicação da SCII à
secretaria acadêmica do status de mobilidade acadêmica, visto
que é de responsabilidade do acadêmico informar a secretaria

acadêmica.

Programa da disciplina 

Atender a Resolução n° 03/2013 – CONSEPE

•A plataforma SIGA permite gerar os programas das disciplinas.

•Em caso de exigência de assinatura e carimbo, a secretaria 
acadêmica tem até 24 horas para materializar o documento.

•Excepcionalidades devem ser tratadas diretamente com a secretaria 

acadêmica no horário de atendimento ao público (9h às 18h de 

segunda a sexta).

Atender a Resolução n° 05/2014 – CONSEPE)

•A plataforma SIGA permite gerar o trancamento de matrícula.

•O requerente pode solicitar o trancamento de matrícula a partir do segundo

semestre, nos prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico.

•O trancamento deve ser solicitado por semestre podendo durar até quatro

semestres.

•Em caso de exigência de assinatura e carimbo, a secretaria acadêmica tem

até 24 horas para materializar o documento.

Trancamento de matrícula

Resolução CONSUNI n  145-2005.pdf
Resolução CONSUNI n  145-2005.pdf
Resolução CONSEPE n 005-2014.pdf
Resolução CONSEPE n 006-2015.pdf
Resolução CONSEPE n 003-2013.pdf
Resolução CONSEPE n 005-2014.pdf
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Validação de atividades complementares

Atender a Resolução n° 26/2012 – CONSEPE

•O requerente deve materializar a solicitação

até 30 dias antes do fim do semestre letivo.

•A solicitação deve ser apensada do Anexo II

da Resolução n° 026/2012 – CONSEPE

devidamente preenchida, assinada e

digitalizada, juntamente com as fotocópias dos

comprovantes, diplomas e certificados.

•As atividades complementares serão julgadas
quanto a pertinência do mérito acadêmico,

tempo de duração e carga horária.

•No caso de deferimento, o requerente deve

encaminhar fisicamente o Anexo II preenchido

e assinado, juntamente com os comprovantes,

diplomas e certificados originais à secretaria

acadêmica proceder a conferência.

Ajuste de matrícula

Atender a Resolução n° 05/2014 – CONSEPE

•Procedimento passível se ser realizado diretamente na plataforma SIGA durante o

período definido no calendário acadêmico.

•Expirado o prazo de ajuste de matrícula dos acadêmicos no SIGA, a solicitação deve

ser feita à secretaria acadêmica durante o período definido no calendário acadêmico.

•Excepcionalidades devem ser tratadas diretamente com a secretaria acadêmica no

horário de atendimento ao público (9h às 18h de segunda a sexta).

Certidão de disciplinas isoladas

• Requerimentos contingentes

• Demandas atípicas

• Solicitações contingenciais

Outros expedientes

Atender a Resolução n° 05/2014 – CONSEPE

•Certidão passível se ser obtido diretamente na plataforma SIGA.

•Em caso de exigência de assinatura e carimbo, a secretaria acadêmica 

tem até 24 horas para materializar o documento.

•Excepcionalidades devem ser tratadas diretamente com a secretaria 

acadêmica no horário de atendimento ao público (9h às 18h de segunda 

a sexta).

Resolução CONSEPE n 026-2012.pdf
Resolução CONSEPE n 026-2012.pdf
Resolução CONSEPE n 005-2014.pdf
Resolução CONSEPE n 005-2014.pdf
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Cancelamento de disciplina (Intempestivo) 

Atender a Resolução n° 05/2014 – CONSEPE

•Expirado o prazo de ajuste de matrícula pela

secretaria acadêmica, o requerente deve justificar a

solicitação de cancelamento de disciplina e anexar os

comprovantes que atestam a justificativa.

Trancamento de matrícula (Intempestivo)

Atender a Resolução n° 05/2014 – CONSEPE

•Expirado o prazo de ajuste de matrícula pela

secretaria acadêmica, o requerente deve
justificar a solicitação de trancamento de

disciplina e anexar os comprovantes que

atestam a justificativa.

Exame de suficiência

Atender a Resolução n° 032/2004 – CONSEPE

•O requerente deve materializar a solicitação

no período definido no calendário acadêmico.

•Informar a disciplina a qual está sendo

requerido o exame de suficiência.

•A secretaria acadêmica analisará e emitirá o

parecer conforme as exigências contidas no

Edital.

•Anexar os comprovantes, diplomas e

certificados digitalizados.

•No caso de deferimento, o requerente deve

encaminhar fisicamente os comprovantes,

diplomas e certificados originais a secretaria

acadêmica para conferência.

Resolução CONSEPE n 005-2014.pdf
Resolução CONSEPE n 005-2014.pdf
Resolução CONSEPE n 032-2004.pdf
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Declaração para cursar disciplina isolada em 

outra IES

•Uma possibilidade de obter a declaração é
diretamente na plataforma SIGA.

•Caso a declaração exija assinatura e carimbo,

a secretaria acadêmica e/ou chefia de
departamento tem até 24 horas para

materializar o documento.

•Excepcionalidades devem ser tratadas

diretamente com a secretaria acadêmica e/ou

chefia de departamento no horário de

atendimento ao público (9h às 17h de segunda

a sexta).

Atendimento domiciliar

Atender a Resolução n° 02/2019 – CONSEPE

•O atendimento domiciliar visa atender temporariamente

alunos impedidos de assistir às aulas presenciais.

•Tem direito ao atendimento domiciliar de acordo com o

Art.8° da Resolução n° 02/2019 CONSEPE:

•O prazo para requerer o atendimento domiciliar pelo

acadêmico ou procurador é até 5 (cinco) dias úteis

contados a partir do impedimento.

•No requerimento deve ser apensado o atestado médico

digitalizado.

•No caso de deferimento, o requerente ou procurador

deve encaminhar fisicamente o atestado médico original

a secretaria acadêmica para conferência.

•Caberá a chefia de departamento providenciar os

planos de estudos aos professores das disciplinas

matriculadas pelo requerente.

a) licença maternidade;

b) portador de afecções adquiridas, infecções,

traumatismos, tratamentos

quimioterápicos/radioterápicos;

c) incapacidade física relativa, incompatível com a

frequência às atividades acadêmicas comprovada

mediante atestado médico;

d) ocorrência isolada ou esporádica, comprovada por

atestado médico ou declaração expedida por profissional

de saúde habilitado.

Revisão de prova 

Atender a Resolução n° 048/2001 – CONSEPE 

e Resolução n° 03/2013 – CONSEPE 

•Havendo discordância entre a opinião do aluno 

e a revisão feita pelo professor, o requerente 

pode solicitar a revisão de nota da avaliação.

•A solicitação de revisão de nota de avaliação 

deverá dar entrada na Secretaria Acadêmica até
10 (dez) dias após a data de publicação do seu 

resultado.

•O requerente deve formular sua pretensão, 

explicitando em qual(is) questão(ões) deseja 

revisão de nota apresentando justificativa 

detalhada, por questão.

•Anexar cópia da prova digitalizada e, se 

pertinente, material bibliográfico que 

fundamente sua pretensão.

Resolução CONSEPE n 002-2019.pdf
Resolução CONSEPE n 048-2001.pdf
Resolução CONSEPE n 003-2013.pdf
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Prova de segunda chamada 

Atender a Resolução n° 39/2015 – CONSEPE

•Circunstancias em que o requerente deixa de comparecer a qualquer avaliação agendada pelo professor.

•Tem direito a prova de segunda chamada os alunos que atenderem o Art.1° da Resolução n° 39/2015 CONSEPE:

I - problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência;
II - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente;
III - manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade militar;
IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo
grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o óbito;
V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em entidades oficiais, devidamente
comprovada por declaração da autoridade competente;
VI - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica
superior, comprovada através de declaração ou documento equivalente;
VII - direitos outorgados por lei;
VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio curso, comprovada por declaração da chefia de departamento;
IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou o País;
X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente assinado e carimbado, contendo
CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo empregatício, como cópia da carteira de
trabalho ou do contrato ou de documento equivalente.

•O prazo para requerer a prova de segunda chamada é de até 5 (cinco) dias, contados a partir da data da realização da

avaliação ou até 5 (cinco) dias após o término do impedimento.

•No requerimento deve ser apensado o atestado, declaração ou documento digitalizado que comprove o impedimento.

•No caso de deferimento, o requerente ou procurador deve encaminhar fisicamente o atestado, declaração ou documento

original a secretaria acadêmica para conferência.

Resolução CONSEPE n 039-2015.pdf
Resolução CONSEPE n 039-2015.pdf
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Validação de disciplinas

Atender a Resolução n° 16/2014 – CONSEPE

•Fazer o requerimento até 30 dias do término do semestre 

letivo.

•A solicitação de validação somente será aceita caso o 

requerente tenha cumprido o pré-requisito da disciplina e 

quando o programa da disciplina cursada na instituição de 

origem corresponder em, no mínimo, 75% do conteúdo e da 

carga horária da disciplina equivalente.

•Para efetivar a solicitação, o requerente deve apensar os 

documentos digitalizados e, no caso de deferimento, 

apresentar os originais na secretaria acadêmica dos 

seguintes documentos:

I – Histórico Escolar original;

II – Programa da disciplina cursada e/ou plano de estudo 

equivalente;

III – Comprovante do reconhecimento do curso;

•São possíveis de validação de disciplina os seguintes 

casos:

I – disciplina cursada com aproveitamento em curso 

superior, proveniente de curso de graduação, de curso 

sequencial que conduz a diploma, de curso de pós-

graduação (especialização, mestrado ou doutorado) e,

II – estágio curricular e TCC.

Resolução CONSEPE n 016-2014.pdf

