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PROCEDIMENTOS E DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA 
 
 

De acordo com o Edital nº 001/2017 - Vestibular UDESC, cursos na modalidade Educação 
a Distância/EaD, o candidato (a) deverá observar: 
 

Pré-Matrícula – se dará exclusivamente, por meio de convocação no site www.udesc.br, 
Aba   “Ingresso”, sendo responsabilidade do candidato acompanhá-la, conforme 
calendário divulgado por ocasião do resultado final.   
 
O candidato classificado deverá: 

a) acessar o site www.udesc.br, Aba “Ingresso”; 

b) imprimir o requerimento específico de solicitação de Pré-Matrícula para o respectivo 

curso; 

c) preencher o requerimento; 

d) anexar ao requerimento, documentos listados no item 16.5.1; 

e) enviá-los somente via correio, com AR (Aviso de Recebimento), para o respectivo 

endereço:  

 

Curso Endereço 
Bacharelado em Administração Pública Núcleo EaD - ESAG/UDESC, à Avenida Madre 

Benvenuta, 2007 - Itacorubi, Florianópolis - SC, 
CEP: 88035-001 – Fone (48) 3664-8244 

  

Licenciatura em Ciências Biológicas ou 
Licenciatura em Informática ou 

Licenciatura em Pedagogia 

Secretaria de Ensino de Graduação do CEAD/UDESC, 

à Avenida Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi, 

Florianópolis – SC, CEP 88035-001 – Fone: (48) 

3664-8435 

 

 

Documentos para Pré-Matrícula/Matrícula: 

 

a) – Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar (duas 

cópias autenticadas em cartório);  

ou  

Certificado de Curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) desde que atendam 

rigorosamente as determinações da Lei 9.394/96, ou seja: “Art. 38. Os sistemas de ensino 
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manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do 

currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” 

(duas cópia  autenticada em cartório);  

ou 

Certificação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, desde que atendam 

rigorosamente as determinações da Portaria MEC nº 10, de 23 de maio de 2012 e da 

Portaria INEP nº 179, de 28 de abril de 2014 e alterações (duas cópias  autenticadas em 

cartório);  

ou 

 

b) Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Superior e Histórico Escolar (duas 

cópias autenticada em cartório);   

 

c) certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-

quitacao-eleitoral) (uma cópia); 
(Obs.: Para candidato maior de 18 anos, que obteve recentemente o título de eleitor e que ainda não 

participou de nenhuma eleição em virtude da natureza do processo eleitoral que ocorre de 2 em 2 anos, 

deverá apresentar no ato da matrícula somente uma cópia do título de eleitor.) 

 

d) Certidão de nascimento ou de casamento (duas cópias); 

 

e) Certificado de Alistamento Militar, no caso de alunos do sexo masculino (uma cópia); 
(Obs.: Conforme Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966, Art. 41, §1º o alistamento será feito dentro 

dos primeiros seis meses do ano em que o brasileiro completar 18 aos de idade.) 
  

f) Comprovação da inscrição no CPF – O candidato poderá apresentar fotocópia de 

documento que contenha a inscrição no CPF ou imprimir o comprovante da inscrição no 

CPF a partir do Portal da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no 

endereço www.receita.fazenda.gov.br; 

 

g) Carteira de identidade (também conhecida como Cédula de Identidade ou RG) 

expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (uma cópia); 
OBS.: Se no ato da matrícula o candidato não estiver de posse do sua Carteira de Identidade/RG poderá apresentar uma cópia ou 

original dos seguintes documentos: cédula de identidade original expedida pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar ou pela Polícia 

Federal ou pelo Bombeiro Militar de Santa Catarina ou identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que por lei tenham 

validade como documento de identidade ou carteira de trabalho e previdência social, emitida após 27 de janeiro de 1997 ou 

certificado de dispensa de incorporação ou certificado de reservista ou passaporte ou carteira nacional de habilitação original com 

fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 ou identidade funcional em consonância com o Decreto nº 5.703, 

de 15 de fevereiro de 2006. Neste caso, o candidato terá 30 dias (a contar da data de matrícula) para apresentar a Carteira de 

identidade (também conhecida como Cédula de Identidade ou RG) expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (uma 

cópia ou original); 
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h) Comprovante de residência (uma cópia);  

 

i) Comprovante de vacinação contra rubéola, para candidato do sexo feminino com idade 

até 40 anos, nos termos da Lei Estadual nº 10.196 de 24/07/96 (uma cópia); 

j) Uma foto 3x4 (recente); 

 

K) Declaração negativa de matrícula simultânea em dois ou mais cursos de graduação na 

UDESC ou em outra instituição pública de ensino superior, nos termos da Lei nº 12.089, 

de 11 de novembro de 2009 (Formulário disponível e no site www.udesc.br, Aba 

“Ingresso”;  

 

l)  O candidato que optar concorrer em Vagas Prioritárias – vagas destinadas, 
prioritariamente aos candidatos que ocupam cargo ou função de professor(a) na 
Educação Básica das redes pública estadual e/ou municipal de ensino e/ou profissionais 
da educação que atuam na Educação Básica das redes pública estadual e/ou municipal 
de ensino e que já tenham concluído o Ensino Médio (curso de 2º Grau ou equivalente), 
deverá comprovar sua condição no ato da matrícula apresentando cópia autenticada de 
documento comprobatório do vínculo professor(a) na Educação Básica das redes pública 
estadual e/ou municipal de ensino e/ou profissional da educação que atua na Educação 
Básica das redes pública estadual e/ou municipal de ensino  que conste os termos do 
contrato: portaria ou decreto de nomeação (cópia autenticada pelo órgão emissor), e no 
caso de carteira de trabalho, apresentar cópia autenticada em cartório das páginas de 
identificação do candidato com foto e número da carteira de trabalho e páginas nas quais 
estejam descritos os termos do contrato. 
 

m) O candidato estrangeiro além dos documentos elencados deverá apresentar a Carteira 

de Identidade emitida pelo país de origem ou o Passaporte e visto temporário ou 

permanente, emitido pela Polícia Federal, devendo ficar comprovada a sua situação 

regular no país (uma cópia autenticada em cartório). 

 
O candidato que não apresentar a documentação exigida no ato da matrícula ou não 
efetuar a matrícula no prazo estabelecido perderá o direito à vaga. 
 
O candidato classificado que optou em concorrer por Vagas Prioritárias – vagas 
destinadas, prioritariamente aos candidatos que ocupam cargo ou função de professor(a) 
na Educação Básica das redes pública estadual e/ou municipal de ensino e/ou 
profissionais da educação que atuam na Educação Básica das redes pública estadual e/ou 
municipal de ensino e que já tenham concluído o Ensino Médio (curso de 2º Grau ou 
equivalente), que não comprovar condição para efetivação da matrícula, será 
desclassificado, perdendo o direito a vaga (item 16.5.1, alínea “l”). 
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Os documentos dos candidatos cuja matrícula não tenha sido deferida, ficarão 
disponíveis para retirada nas respectivas Secretarias de Ensino de Graduação, conforme 
endereço constante do item 16.5. alínea “e” por um período de 60 dias, a contar da 
divulgação do resultado final da última chamada de matrícula do Concurso Vestibular EaD 
– UDESC/2017. Após esse período os documentos serão descartados. 
 
É responsabilidade do candidato acompanhar no site www.udesc.br, Aba “Ingresso” a 
publicação dos comunicados.   
 
DAS CHAMADAS SUBSEQUENTES  
 
Caso não haja preenchimento das vagas oferecidas em primeira chamada (listão), caberá 
à Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina proceder a novas chamadas. 
 

Para os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Informática e 
Licenciatura em Pedagogia, NÃO havendo o preenchimento das vagas no ato da matrícula 
da primeira chamada (listão), proceder-se-á as chamadas subsequentes convocando os 
candidatos que optaram pela Vaga Prioritária (vagas destinadas, prioritariamente aos 
candidatos que ocupam cargo ou função de professor(a) na Educação Básica das redes 
pública estadual e/ou municipal de ensino e/ou profissionais da educação que atuam na 
Educação Básica das redes pública estadual e/ou municipal de ensino e que já tenham 
concluído o Ensino Médio (curso de 2º Grau ou equivalente) respeitando-se 
rigorosamente o Polo de opção e a ordem decrescente da nota final. 
 
Esgotadas as vagas da opção Vaga Prioritária, as chamadas subsequentes serão realizadas 
com a convocação dos candidatos aprovados em listagem de espera da opção Vaga Não 
Prioritária respeitando-se rigorosamente o Polo de Apoio presencial de opção e a ordem 
decrescente da nota final. 
 
Para o Curso de Bacharelado em Administração Pública NÃO havendo o preenchimento 
das vagas oferecidas em primeira chamada (listão), as chamadas subsequentes 
obedecerão rigorosamente o Polo de opção e a ordem decrescente da nota final. 
 
A ocupação das vagas remanescentes ocorrerá por meio de convocação utilizando a lista 
de aprovados em lista de espera. 
 
A convocação se dará, exclusivamente, no site www.udesc.br, Aba “Ingresso”.  
 
Quando convocado em chamada subsequente, o candidato deverá observar todos os 
procedimentos descritos.  
 
É responsabilidade do candidato classificado acompanhar no site www.udesc.br, Aba 
“Ingresso” a publicação das chamadas subsequentes.  
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