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VESTIBULAR DE INVERNO 2022/2 – PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 
 

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE A INSCRIÇÃO 
 
1) Como vai funcionar o Vestibular de Inverno? 

O Vestibular de Inverno 2022 é um processo seletivo especial com inscrições gratuitas, online e abertas até 

às 23h59 de 6 de junho, no site www.udesc.br/vestibular. Para participar, você deverá escolher um destes 

dois critérios de seleção: 

• Média final geral de conclusão do ensino médio, usando o seu histórico escolar; ou 

• Nota geral do Enem de 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021. 

2) Quem ainda não concluiu o ensino médio pode participar do Vestibular de Inverno?   

Não. O Vestibular de Inverno é exclusivo para ingresso no segundo semestre letivo de 2022 pelos candidatos 

que já concluíram o ensino médio.  

3) Como me inscrevo com a média do ensino médio?   

Acesse o formulário de inscrição e siga estes passos:    

• Informe as notas de cada ano (1º, 2º, 3º e, quando for o caso, 4º ano), que deverão ser expressas no 

padrão de 0,00 (zero) a 10,00 (dez);  

• Anexe uma cópia do seu histórico escolar de conclusão do ensino médio, em formato PDF de boa 

qualidade e legível.  

4) Que cuidados eu devo ter ao anexar o meu histórico escolar no formulário de inscrição? 

Você deverá digitalizar todas as páginas do histórico escolar - inclusive o verso quando lá houver informações 

-, e juntá-las em único arquivo no formato PDF, com tamanho máximo de 1.024 KB. A imagem do arquivo 

deve ser de boa qualidade e legível, sem rasuras e/ou cortes de margens, possibilitando a visualização de 

todas as informações do cabeçalho, o seu nome, as suas notas e as assinaturas do documento. 

5) O que faço se meu histórico tiver notas diferentes do padrão 0,00 a 10,00?  

Você deve solicitar à escola onde você cursou o ensino médio uma declaração de conversão de notas 

informando: 

• Sua média final geral de conclusão do ensino médio no padrão de 0,00 a 10,00, calculada a partir 

de todas as notas que você obteve no ensino médio; ou 

• Tabela contendo a conversão das notas e/ou conceitos não numéricos obtidos ao longo do 

ensino médio, dentro do padrão de 0,00 a 10,00, não sendo aceito um intervalo de notas; ou 

• Escala numérica contendo a nota mínima e a nota máxima de avaliação adotada pela instituição 

de ensino. 

http://www.udesc.br/vestibular


 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos – COVEST 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

 

No edital, há modelos para cada um desses três tipos de documento. Lembrando que essa declaração de 

conversão de notas deve ser anexada ao formulário junto com seu histórico escolar de conclusão do ensino 

médio, ambos em um único arquivo no formato PDF.   

6) O meu histórico possui notas P*, diferentes do padrão de 0,00 a 10,00. O que eu faço? 

A nota P* significa nota de dependência, que varia entre 14,00 e 28,00 pontos. Se esse for o seu caso, digite 

a nota de dependência conforme consta no histórico escolar. A conversão para o padrão de 0,00 a 10,00 

será realizada pela Covest, como informa item 4.2.2. do edital. 

7) Errei algo na minha inscrição. Como corrigir? 

Se você desejar corrigir uma inscrição já efetuada, deverá preencher o formulário de correção disponível no 

site do vestibular até às 23h59 de 6 de junho, conforme as orientações do edital.  

Será permitido apenas a realização de uma correção e não será possível solicitar seu cancelamento. 

Lembrando: O ato de correção da primeira inscrição tornará sem efeito a inscrição anterior, não cabendo 

mais correção e/ou realização de uma nova inscrição.   

8) Fiz o ensino médio integrado ao técnico. Como faço para me inscrever?   

Para participar pelo critério de seleção média final geral de conclusão do ensino médio, você deve selecionar 

a opção “Ensino Médio Regra Geral ou Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio” do formulário de 

inscrição. Na sequência, digite todas as suas notas – as do ensino regular e as do técnico – e anexe o seu 

histórico escolar em único arquivo no formato PDF de boa qualidade e legível.  

9) Concluí o ensino médio pelo Enem ou pelo Encceja. Posso participar?   

Sim. Para participar do critério de seleção média final geral de conclusão do ensino médio, você deve 

selecionar no formulário de inscrição a opção “ENEM/ENCCEJA”, digitar as suas notas e anexar o certificado 

que atesta a sua conclusão do ensino médio em único arquivo no formato PDF de boa qualidade. Lembrando 

que as notas do Enem e do Encceja devem ser informadas da forma que se encontram no seu histórico, não 

sendo necessário convertê-las para o padrão de 0,00 a 10,00. 

10) Quero participar pelo critério de seleção nota geral do Enem. Preciso apresentar algum documento 

com a nota da minha prova? 

Para participar pela nota geral do Enem você precisará apenas informar corretamente o número do seu CPF 

e o ano da prova do Enem com a qual quer concorrer (2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021). Com esses dois 

dados, iremos consultar a sua nota diretamente no banco de dados do Enem/MEC. Você não deverá anexar 

nenhum documento comprobatório de notas. 
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11) Posso usar minha nota do Enem se fui treineiro?   

Sim, desde que você tenha participado de todas as provas, cumprido todas as normas, tenha notas em todas 

as áreas de conhecimento e não tenha zerado na redação. Antes de realizar a sua inscrição, confira a sua 

situação no boletim de desempenho disponível no site do Enem. Entretanto, caso você seja classificado 

somente poderá efetuar a matrícula se já houver concluído o ensino médio. 

12) Posso escolher mais de um critério de seleção ou me inscrever para mais de um curso?  

Não. Você só pode escolher um critério de seleção, um curso e uma opção do Programa de Ações Afirmativas 

da Udesc (Não Optante, Escola Pública ou Negro).   

13) Como faço para colocar meu endereço no formulário de inscrição?   

Digite o CEP do seu endereço. Automaticamente o endereço será registrado, cabendo apenas complementá-

lo com algumas informações. Entretanto, se houver algum problema com o CEP e o endereço não for 

registrado de forma automática, o candidato deverá preenchê-lo de forma manual.       

14) Se eu passar, começo a ter aulas a partir de quando? 

Os candidatos aprovados no Vestibular de Inverno 2022 ingressarão no segundo semestre letivo de 2022 

da Udesc, com início previsto para 15 de agosto.  

15) Tenho outras dúvidas sobre a inscrição do vestibular. Com quem eu posso falar?  

Entre em contato com a Covest pelo e-mail vestiba@udesc.br ou pelos telefones (48) 3664-8092 / 3664-

8089 / 3664-8090 / 3664-8091. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h. 
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