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INFORMATIVO DE MATRÍCULA PARA APROVADOS 

 NO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA E 

 RETORNO DE DIPLOMADOS – 2021/2 
 

 

O candidato (a) aprovado deverá observar e respeitar rigorosamente as duas etapas 

operacionais necessárias à efetivação da sua matrícula, conforme segue:  

 

Etapa 1) Da remessa da documentação:  

Esta etapa deverá preceder o ato da matrícula propriamente dita, ou seja, consiste no 

encaminhamento dos documentos descritos abaixo para a Secretaria de Ensino de 

Graduação da ESAG, pelo formulário disponível neste site, a partir das 13 horas do dia 

04 de outubro até, impreterivelmente, às 12 horas do dia 11 de outubro de 2021.  

 

O não envio caracterizará desistência da vaga.  

 

DOCUMENTOS para a matrícula:  

 

a) Declaração de Autenticidade de Documentos assinada e escaneada pelo candidato 

ou seu representante legal, conforme modelo disponível em: 

https://www.udesc.br/esag/secretariadegraduacao/transferencias  

 

b) Declaração de Ocupação de vaga de Ensino Público de Graduação assinada e 

escaneada pelo candidato ou seu representante legal, conforme modelo disponível em: 

https://www.udesc.br/esag/secretariadegraduacao/transferencias  

 

c) Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar;  

 

d) Certidão de quitação eleitoral 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-dequitacao-eleitoral); 

 

 e) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (que poderá ser substituída por 

cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por conselho regional de 

fiscalização profissional, carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção do 

serviço militar, passaporte, identidade funcional expedida por órgão público); 

 

f) Certificado de Alistamento Militar, no caso de alunos do sexo masculino;  

 

g) Comprovação do número do CPF. O candidato poderá apresentar documento que 

contenha o número do CPF ou imprimir o comprovante do número do CPF a partir do  

 

https://www.udesc.br/esag/secretariadegraduacao/transferencias
https://www.udesc.br/esag/secretariadegraduacao/transferencias
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-dequitacao-eleitoral
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Portal da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço 

www.receita.fazenda.gov.br;  

 

h) Carteira de identidade (RG) OBS.: Se no ato da matrícula o candidato não estiver de 

posse do sua Carteira de Identidade/RG poderá apresentar os 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. 

 

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. 

 

 

*ATENÇÃO: Observe se você enviou corretamente TODA a documentação exigida. A 

falta de documentos pode implicar na impossibilidade de realizar a sua matrícula na 

próxima etapa.  

 

 

Etapa 2) Do ato da matrícula:  

 

Esta etapa ocorrerá posteriormente à Etapa 1 e deverá respeitar o período fixado em 

Calendário Acadêmico da UDESC, ou seja, a partir das 13 horas do dia 11 de 

outubro até às 22 horas do dia 12 de outubro de 2021, de forma online, através 

do “SIGA” – Sistema de Gestão Acadêmica da UDESC (https://siga.udesc.br/).  

 

Antes de efetivar a matrícula no SIGA:  

 

1. Os candidatos deverão realizar o cadastro do ID UDESC: 

https://id.udesc.br/Geral/Login/formLogin 

 

2. Após realizar o cadastro do ID UDESC, os candidatos devem acessar o SIGA 

(https://siga.udesc.br/), utilizando o CPF como login e a senha cadastrada no ID 

UDESC.  

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
https://siga.udesc.br/
https://id.udesc.br/Geral/Login/formLogin
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3. No SIGA, clicar o ícone “Rematrícula ou Ajuste” e selecionar a(s) disciplina(s) de 

interesse. Se necessário, consulte mais informações sobre como acessar o SIGA no 

“Espaço Calouro” em: https://www.udesc.br/esag/calouros. 

 

 A UDESC/ESAG não se responsabiliza por quaisquer falhas de ordem técnica dos 

computadores, de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 

procedimento indevido do candidato, bem como por outros fatores que impossibilitem 

a transferência dos dados, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato 

acompanhar a situação de sua matrícula, bem como acompanhar as publicações nos 

sites:  

https://www.udesc.br/esag/secretariadegraduacao/transferencias 

https://www.udesc.br/esag/calouros. 

 

 

Observações importantes:  

 

*Os candidatos terão matrícula apenas nas disciplinas onde houver vaga.  

 

*O sistema disponibiliza as disciplinas com pré-requisitos cumpridos, ou seja, o que 

está sendo oferecido é possível de ser cursado. 

 

 *Em razão da pandemia, as aulas estão ocorrendo de forma remota através do Moodle 

(https://www.moodle.udesc.br/login/index.php).  

 

Alertamos que, após a matrícula no SIGA, o Moodle leva até 24 horas para ser 

atualizado com as disciplinas matriculadas.  

 

*As aulas iniciam no dia 27 de setembro de 2021, porém o acadêmico estará apto a 

acompanhar as aulas através das plataformas digitais em até 24 horas após a realização 

da matrícula no SIGA, que será de 11 de outubro a 12 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

Florianópolis, 08 de setembro de 2021.  

 

 

 

 

Secretaria de Ensino de Graduação 

ESAG/UDESC 

(seceg.esag@udesc.br) 

https://www.udesc.br/esag/calouros
https://www.udesc.br/esag/calouros
https://www.moodle.udesc.br/login/index.php

