INFORME ENCAMINHADO AOS ACADÊMICOS POR E-MAIL EM 25 DE OUTUBRO

Prezado(a) Acadêmico(a)

Agora se inicia os procedimentos para o segundo semestre de 2020 estamos a “pleno
vapor” realizando diversas atividades e em razão da Pandemia a secretaria está realizando
somente trabalhos de forma remota (através do e-mail secretaria.faed@udesc.br), assim
buscando facilitar e reduzir o fluxo de e-mail’s, divulgamos várias orientações em nosso
site, desta maneira solicitamos que primeiramente você tente localizar a informação,
caso não localize a mesma, daí sim encaminhe e-mail com sua dúvida/questionamento.
www.udesc.br/faed/secretaria
www.udesc.br/faed/secretaria/orienta
Também há em nosso site um tutorial acadêmico.
https://www.udesc.br/faed/secretaria/tutorialacademico
Em decorrência da pandemia foram feitas algumas atualizações no SIGA, onde já
indicamos que os acadêmicos emitam através do mesmo seu Histórico Escolar,
Comprovante de Matrícula e Atestado de Matrícula onde todos estes documentos
possuem código de verificação de autenticidade.
No site da secretaria divulgamos a atualização do calendário acadêmico da UDESC,
onde em tal atualização estão os períodos de matrícula do segundo semestre.
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2020/016-2020-ceg.pdf
Após o primeiro semestre de matrícula todo acadêmico independente da forma de ingresso
passa a considerado veterano.
A matrícula de veteranos tem três momentos que são:
1 – Matrícula de Veteranos (26 a 29 de outubro) - Neste primeiro momento o Sistema
Acadêmico possibilita a matrícula nas disciplinas de seu curso/turno, de forma ranqueada
(conforme previsto na resolução nº 005/2014-CONSEPE), desta maneira o acadêmico tem
uma data e horário de liberação do sistema e a partir deste momento o sistema ficará
“aberto” até a data e horário final do período de matrícula de veteranos.
2 – Ajuste on-line no SIGA (31/10 a 05/11) – Neste momento o acadêmico poderá se
matricular em disciplinas de outro turno em seu curso, disciplinas equivalentes de outros
cursos (tabela de equivalência disponível no site da secretaria). No ajusto on-line não
estarão disponíveis as disciplinas de 1ª fase que ficam bloqueadas para os calouros.
https://www.udesc.br/faed/secretaria/equivalencias

3 – Ajuste pela secretaria (03 a 06 de novembro) – Somente durante este período os
acadêmicos podem solicitar vagas em disciplinas de 1ª fase, ou disciplinas lotadas, bem
como situações que o Sistema Acadêmico não permite matrícula (choque de horário para
formandos, extrapolar o limite máximo de créditos, choque de horário “fictício”), em razão
pandemia o ajuste pela secretaria será realizado através do preenchimento de formulário
na plataforma FORMS NO PERÍODO DEFINIDO (03 a 06 de novembro) através do link
abaixo.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHT5z2x
oK8e5Ao7EDrnAFeAFUM0pSTkFSWlozUDZUOVNDNVo5VThQRzdIRS4u
O trancamento de matrícula deve ser solicitado pelo acadêmico diretamente no SIGA, o
mesmo estará disponível a partir do dia 26 de outubro até o dia 18 de novembro.
O aproveitamento das Atividades Complementares que sejam oriundas de documentos
digitais poderão ser encaminhadas através do SIGA a partir dia 03 de novembro, já a de
documentos físicos devem seguir a orientação de apresentação através do escaninho, onde
em razão da pandemia indicamos que somente os prováveis formandos do segundo
semestre iniciam a apresentação dos documentos de forma física.
As validações de disciplinas devem ser encaminhadas através do SIGA (opção
requerimentos, requerimento de validação de disciplinas).
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