
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROFEI 

ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA 

Período de realização de matrículas: 19 a 22/10/2020. 

Devido ao distanciamento social causado pela pandemia do COVID-19 os servidores do Centro 

de Educação a Distância – CEAD/UDESC estão trabalhando em regime de trabalho remoto. 

Assim sendo, a documentação necessária para realização da matrícula deverá ser entregue 

de forma digital através do e-mail secepg.cead@udesc.br.  

Os e-mails devem conter o título/assunto: Documentação - matrícula PROFEI – Nome do 

candidato e devem ser enviados até as 19 horas do dia 22/10/2020. 

Os acadêmicos precisarão apresentar os originais físicos quando do retorno das atividades 

presencias na UDESC. 

Alertamos para a importância da conferência da documentação antes do envio, já que, no caso 

desta vir incompleta ou ilegível, o aluno/aluna corre o risco de perder sua vaga em razão do 

prazo da matrícula.  

Documentação a ser apresentada:  

a) Uma foto em formato 3x4 colorida e recente; 

b) Cópia do RG e CPF;  

c) Cópia da certidão de nascimento ou de certidão de casamento;  

d) Cópia do Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral, disponível no endereço: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes  

e) Quitação de Serviço Militar (para candidatos brasileiros do sexo masculino); 

f) Cópia frente e verso do Diploma do curso de graduação;  

g) Histórico Acadêmico do Ensino Superior; 

h) Certificado original de proficiência em Língua Estrangeira, conforme item 10.4 do Edital 

001/2020 - PROFEI. O candidato que não possuir certificação deverá assinar um Termo de 

Compromisso para entrega da certificação até o 18º mês do curso (ver arquivo 

complementar);  

i) Comprovante de atuação e exercício efetivo como professor em escolas da Educação Básica 

das Redes Públicas (holerite e declaração recente da escola conforme apresentados no ato da 

inscrição do Edital 001/2020 - PROFEI); 

j) Termo de Compromisso de Manutenção de Vínculo com a Educação Básica (Anexo VI do 

Edital 01/2020-PROFEI); 

 Atenção: assim que a documentação chegar, o aluno será automaticamente matriculado nas 

duas disciplinas obrigatórias que serão oferecidas pelo PROFEI neste semestre, que são:  

Disciplina Créditos Professoras responsáveis 

Inovação e TDIC na educação 04 Dra. Karina Marcon 

Fundamentos e Práticas de Educação 
Inclusiva 

04 Dra. Soeli Francisca Mazzini Monte Blanco 

E-mails para maiores informações: secepg.cead@udesc.br e profei.cead@udesc.br 
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