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INFORMATIVO DE MATRÍCULA PARA RETORNO DE DIPLOMADOS APTOS À 

MATRÍCULA – 2022/1 
Os candidatos aptos à matrícula irão realizar solicitação de matrícula da 0 hora do dia 07 de 

abril às 19 horas do dia 08 de abril de 2022 pelo seguinte formulário: 

http://www1.udesc.br/?idFormulario=911  

No momento da matrícula os candidatos aptos à matrícula (modalidade RETORNO DE 

DIPLOMADO) irão complementar a documentação anexando ao formulário os seguintes 

documentos: 

 Cópia do comprovante de votação da última eleição (1º e 2º turnos) ou certidão de quitação 
eleitoral; 
 

 Cópia da Certidão de Nascimento (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) ou Casamento; 
 

 Comprovação da inscrição no CPF; 
 

 Cópia do Certificado de Reservista (no caso de candidatos do sexo masculino menores 
de 45 anos); 
 

 Cópia do comprovante de vacinação contra a Rubéola (Candidatas do sexo feminino 
menores de 40 anos); 
 

Dúvidas com relação a documentação encaminhe e-mail para secretaria.faed@udesc.br. 

Após o recebimento da documentação realizaremos a análise da mesma e cadastro no Sistema 

Acadêmico e pré-matrícula (matrícula sem disciplina). 

Nos dias 11 e 12 de abril  

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

3. No SIGA clicar o ícone “Rematrícula ou ajuste” e selecionar a(s) disciplina(s) de interesse. 
 
 

Algumas 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. 

http://www.udesc.br/faed
http://www1.udesc.br/?idFormulario=911
https://id.udesc.br/Geral/Login/formLogin
https://siga.udesc.br/
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Referente às validações, estas não são automáticas, sendo necessário, faça um requerimento de 

validação, seguindo as orientações informadas na página da Secretaria de Ensino de Graduação da FAED 

(https://www.udesc.br/faed/secretaria/orienta/valida). Para a devida validação, a(s) disciplina(s) de origem 

deve(m) contemplar 75% do conteúdo e da carga horária da disciplina da FAED – Resolução nº 016/2014 - 

CONSEPE. 

Informamos que não realizamos segunda chamada após o período de matrículas, assim caso você 

tenha sido aprovado com vaga para curso com mais candidatos aprovados do que vagas existentes e você 

não for realizar sua matrícula, você deve formalizar a desistência da vaga nos encaminhando um e-mail 

(através do e-mail cadastrado na solicitação), desta forma com a desistência formal antes do períodos de 

matrícula (31/05), convocaremos o candidato subsequente na classificação para realizar a matrícula e 

ingressar no curso. 

As aulas iniciam no dia 28 de março, porém somente após realizar a matrícula o acadêmico 

poderá acompanhar as aulas, que neste semestre retornam ao regime presencial. 

 

Contatos: 

Secretaria de Ensino de Graduação da FAED – secretaria.faed@udesc.br 

Departamento de Biblioteconomia – divino.ribeiro@udesc.br  

Departamento de Geografia – geo.faed@udesc.br  

Departamento de História – his.faed@udesc.br  

Departamento de Pedagogia – marileia.silva@udesc.br  
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